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Amendamentul 11
Riitta Myller

Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Obiectivul ar trebui să constea din 
reducerea consumului total de energie la 
transport. La reducerea consumului total, 
ar trebui să se acorde atenţie atât 
reducerii emisiilor autoturismelor prin 
mijloace tehnice, cât şi reducerii nevoii de 
mobilitate în general. Obiectivul de 
reducere a nevoii de mobilitate ar trebui 
respectat în toate domeniile de 
reglementare, în special la amenajarea 
teritoriului şi în sistemele de transport 
public. Cererea de mobilitate ar trebui 
transferată de la drumuri la calea ferată 
prin dezvoltarea sistemului feroviar. De 
asemenea, ar trebui să se încerce 
influenţarea comportamentului 
consumatorilor, de exemplu a stilului de 
şofat.

Or. fi

Amendamentul 12
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 9a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9a) La 24 octombrie 2007 Parlamentul 
European a adoptat o rezoluţie privind 
strategia comunitară de reducere a 
emisiilor de CO2 produse de autoturisme 
şi de vehiculele comerciale uşoare.

Or. en
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Justificare

It is necessary to take also into account the resolution which has been adopted by the 
European Parliament regarding the reduction of CO2 emissions.

Amendamentul 13
Dorette Corbey

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 şi au 
anunţat că Comisia are intenţia 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 
îmbunătăţirea 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 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea 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 îmbunătăţiri tehnologice 
şi prin utilizarea la scară mai largă a 
biocombustibililor. Pe lângă aceasta, 
comportamentul consumatorilor are la 

(10) Pentru a realiza angajamentul 
independent al Uniunii Europene de 
reducere cu cel puţin 20% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2020 
sectorul transporturilor trebuie să 
efectueze reduceri importante ale 
emisiilor de CO2. În acest scop, pentru 
atingerea obiectivului de 120 g CO2/km 
până în 2012 pentru parcul de automobile 
noi este nevoie de îmbunătăţirea 
tehnologiei motoarelor şi de obiective pe 
termen lung obligatorii de80 g CO2/km 
până în 2020 şi de 60 g CO2/km în 2025. 
Obiectivele pe termen lung oferă 
constructorilor de maşini certitudinea 
juridică pe termen lung de care au nevoie 
pentru a planifica investiţiile în 
automobilele cu emisii scăzute de gaze. În 
conformitate cu abordarea determinată de 
angajamentele voluntare adoptate de 
constructori, obiectivele acoperă
elementele luate în considerare la 
măsurarea emisiilor de CO2 produse de 
autoturisme, în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea vehiculelor. Pe 
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rândul său un impact asupra totalului 
emisiilor produse de autoturisme şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.

lângă aceasta, comportamentul 
consumatorilor are la rândul său un impact 
asupra totalului emisiilor produse de 
autoturisme şi, prin urmare, consumatorilor 
ar trebui să li se prezinte informaţii din 
care să reiasă dacă noile autoturisme 
îndeplinesc obiectivele de emisii stabilite 
de prezentul regulament.

Or. en

Justificare

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.

Amendamentul 14
Rebecca Harms

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 şi au 
anunţat că Comisia are intenţia 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 
îmbunătăţirea 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 
Parlamentului European şi al Consiliului 

(10) Este nevoie de un cadru legislativ 
pentru realizarea obiectivului comunitar, 
concentrându-se pe reduceri obligatorii ale 
emisiilor de CO2 pentru atingerea 
obiectivului de 120 g CO2/km pentru 
parcul mediu de automobile noi prin 
îmbunătăţirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor. Pe lângă aceasta, 
comportamentul consumatorilor are la 
rândul său un impact asupra totalului 
emisiilor produse de autoturisme şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii referitoare la 
performanţele automobilelor în ceea ce 
priveşte emisiile de CO2, inclusiv la 
aportul echivalent de CO2 generat de 
aerul condiţionat, din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.
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din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea 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 îmbunătăţiri tehnologice 
şi 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 şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.

Or. en

Amendamentul 15
Jens Holm

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 şi au 
anunţat că Comisia are intenţia 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 
îmbunătăţirea tehnologiei motoarelor 
autovehiculelor. În conformitate cu 
abordarea determinată de angajamentele 
voluntare adoptate de constructori, 
aceasta acoperă elementele luate în 

(10) Este nevoie de un cadru legislativ care 
să se concentreze pe reducerile obligatorii 
ale emisiilor de CO2 pentru atingerea 
obiectivului de 120 g CO2/km până în 
2012 pentru parcul mediu de automobile 
noi prin îmbunătăţirea tehnologiei 
motoarelor autovehiculelor.  Pe lângă 
aceasta, comportamentul consumatorilor 
are la rândul său un impact asupra totalului 
emisiilor produse de autoturisme şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.
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considerare la măsurarea emisiilor de 
CO2 produse de autoturisme, în 
conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea 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 îmbunătăţiri tehnologice 
şi 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 şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.

Or. en

Justificare

The Commission proposals sets the average CO2  emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone 

Amendamentul 16
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Comunicările au propus o abordare (10) Comunicările au propus o abordare 
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integrată în vederea atingerii obiectivului 
UE de 120g CO2/km până în 2012 şi au 
anunţat că Comisia are intenţia 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 îmbunătăţirea 
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 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea 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 îmbunătăţiri tehnologice 
şi 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 şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.

integrată în vederea atingerii obiectivului 
UE de 120g CO2/km până în 2012 şi au 
anunţat că Comisia are intenţia 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 îmbunătăţirea 
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 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte 
emisiile provenind de la vehiculele uşoare 
pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare 
comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind 
accesul la informaţiile referitoare la 
repararea şi întreţinerea 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 îmbunătăţiri tehnologice 
şi prin utilizarea la scară mai largă a 
biocombustibililor durabili. Pe lângă 
aceasta, comportamentul consumatorilor 
are la rândul său un impact asupra totalului 
emisiilor produse de autoturisme şi, prin 
urmare, consumatorilor ar trebui să li se 
prezinte informaţii din care să reiasă dacă 
noile autoturisme îndeplinesc obiectivele 
de emisii stabilite de prezentul regulament.

Or. en
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Amendamentul 17
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) În avizele sale privind comunicările
Comisiei din 7 februarie 2007, 
Parlamentul European a subliniat că 
dezvoltarea unor noi tipuri de maşini 
durează între cinci şi şapte ani şi solicită 
acum Comisiei, în consecinţă, să nu 
stabilească obiective definitive obligatorii 
privind emisiile înainte de 2015.

Or. de

Justificare

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date 
would be at odds with economic realities.

Amendamentul 18
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Autovehiculele fără emisii de CO2 
reduc dependenţa de combustibilii fosil. 
În ciuda faptului că producţia de 
combustibili fără emisii de CO2 generează 
emisii de CO2 aceste automobile au o 
performanţă mai bună în ceea ce priveşte 
emisiile de gaze cu efect de seră decât cea 
a automobilelor cu motor cu ardere 
internă. Prin urmare, dezvoltarea şi 
producţia acestor tipuri de automobile, 
cele electrice sau cele pe bază de 
hidrogen, ar trebui stimulată prin 
impunerea ca, începând cu 2020, cel 
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puţin 8% din noile vehicule să fie fără 
emisii de CO2.

Or. en

Justificare

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Amendamentul 19
Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
şi, prin urmare, ar conduce la obiective 
mai realiste şi neutre din punct de vedere 
concurenţial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu uşurinţă. Ar trebui culese şi 
date privind celălalt parametru de 
utilitate, pata de contact (care reprezintă 
ecartamentul înmulţit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluţia estimată a masei 
maşinilor noi până în 2012 şi ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potenţial 
negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate pata de contact (care 
reprezintă ecartamentul înmulţit cu 
ampatamentul) reprezintă cel mai adecvat 
parametru, deoarece acesta oferă 
stimulente mai bune pentru reducerea 
greutăţii vehiculelor decât parametrul 
masă.În orice caz, ar trebui culese şi date 
privind parametrul pata de contact pentru a 
facilita evaluările pe termen lung ale 
abordării bazate pe utilitate. La stabilirea 
obiectivelor, ar trebui luată în considerare 
evoluţia estimată a masei şi a petei de 
contact a maşinilor noi până în 2012 şi ar 
trebui evitate stimulentele cu caracter 
potenţial negativ, de tipul creşterii masei şi 
a petei de contact a autovehiculului pentru 
a obţine, în consecinţă, un nivel mai mare 
al reducerii emisiilor de CO2. Prin urmare, 
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consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2012, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

la stabilirea obiectivelor pentru 2012, ar 
trebui să se ţină seama de evoluţia 
potenţială a autovehiculelor, în sensul 
creşterii masei acestora şi a petei de 
contact, produse de constructori şi vândute 
pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

Or. en

Justificare

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass'  will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.

Amendamentul 20
Jens Holm

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
şi, prin urmare, ar conduce la obiective 
mai realiste şi neutre din punct de vedere 
concurenţial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu uşurinţă. Ar trebui culese şi 
date privind celălalt parametru de 
utilitate, pata de contact (care reprezintă 

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate pata de contact (care 
reprezintă ecartamentul înmulţit cu 
ampatamentul) reprezintă cel mai adecvat 
parametru, deoarece acesta oferă 
stimulente mai bune pentru reducerea 
numărului de vehicule decât parametrul 
masă. În orice caz, ar trebui culese şi date 
privind parametrul pata de contact pentru a 
facilita evaluările pe termen lung ale 
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ecartamentul înmulţit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluţia estimată a masei 
maşinilor noi până în 2012 şi ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potenţial 
negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 
consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2012, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

abordării bazate pe utilitate. La stabilirea 
obiectivelor, ar trebui luată în considerare 
evoluţia estimată a masei şi a petei de 
contact a maşinilor noi până în 2012 şi ar 
trebui evitate stimulentele cu caracter 
potenţial negativ, de tipul creşterii masei şi 
a petei de contact a autovehiculului pentru 
a obţine, în consecinţă, un nivel mai mare 
al reducerii emisiilor de CO2. Prin urmare, 
la stabilirea obiectivelor pentru 2012, ar 
trebui să se ţină seama de evoluţia 
potenţială a autovehiculelor, în sensul 
creşterii masei acestora şi a petei de 
contact, produse de constructori şi vândute 
pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Amendamentul 21
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
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maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
şi, prin urmare, ar conduce la obiective 
mai realiste şi neutre din punct de vedere 
concurenţial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu uşurinţă. Ar trebui culese şi 
date privind celălalt parametru de 
utilitate, pata de contact (care reprezintă 
ecartamentul înmulţit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluţia estimată a masei 
maşinilor noi până în 2012 şi ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potenţial 
negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 
consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2012, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate pata de contact (care 
reprezintă ecartamentul înmulţit cu 
ampatamentul) reprezintă cel mai adecvat 
parametru, deoarece acesta oferă 
stimulente mai bune pentru reducerea 
numărului de vehicule decât parametrul 
masă.  Ar trebui culese şi date privind 
parametrul pata de contact pentru a facilita 
evaluările pe termen lung ale abordării 
bazate pe utilitate. La stabilirea 
obiectivelor, ar trebui luată în considerare 
evoluţia estimată a masei şi a petei de 
contact a maşinilor noi până în 2012 şi ar 
trebui evitate stimulentele cu caracter 
potenţial negativ, de tipul creşterii masei şi 
a petei de contact a autovehiculului pentru 
a obţine, în consecinţă, un nivel mai mare 
al reducerii emisiilor de CO2. Prin urmare, 
la stabilirea obiectivelor pentru 2012, ar 
trebui să se ţină seama de evoluţia 
potenţială a autovehiculelor, în sensul 
creşterii masei acestora şi a petei de 
contact, produse de constructori şi vândute 
pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

Or. en

Justificare

Footprint based standards leave more options open to carmakers for reducing CO2 and do 
not penalise weight reduction as a compliance option.
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Amendamentul 22
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă 
o corelare satisfăcătoare cu emisiile 
actuale şi, prin urmare, ar conduce la 
obiective mai realiste şi neutre din punct 
de vedere concurenţial, iar datele privind 
masa sunt disponibile cu uşurinţă. Ar 
trebui culese şi date privind celălalt 
parametru de utilitate, pata de contact 
(care reprezintă ecartamentul înmulţit cu 
ampatamentul), pentru a facilita evaluările 
pe termen lung ale abordării bazate pe 
utilitate. La stabilirea obiectivelor, ar 
trebui luată în considerare evoluţia estimată 
a masei maşinilor noi până în 2012 şi ar 
trebui evitate stimulentele cu caracter 
potenţial negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 
consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2012, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. După 2012
pentru a descrie această utilitate pata de 
contact (care reprezintă ecartamentul 
înmulţit cu ampatamentul) reprezintă cel 
mai adecvat parametru. Ar trebui culese şi 
date privind parametrul reprezentat de pata 
de contact pentru a diferenţia obiectivele 
pe termen mediu începând cu 2013. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluţia estimată a masei 
maşinilor noi până în 2012 şi ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potenţial 
negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 
consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2012, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

Or. en
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Justificare

Data on the footprint will be available as of 2010 and it should be used for differentiating 
average target beyond 2012.

Amendamentul 23
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
şi, prin urmare, ar conduce la obiective mai 
realiste şi neutre din punct de vedere 
concurenţial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu uşurinţă. Ar trebui culese şi 
date privind celălalt parametru de utilitate, 
pata de contact (care reprezintă 
ecartamentul înmulţit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluţia estimată a masei 
maşinilor noi până în 2012 şi ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potenţial 
negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 
consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2012, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 

(12) Pentru a menţine diversitatea pieţei de 
automobile şi capacitatea acesteia de a 
satisface diverse cerinţe ale 
consumatorilor, obiectivele privind 
emisiile de CO2 pentru autoturisme ar 
trebui definite ca o funcţie a utilităţii 
maşinilor, pe bază liniară. Pentru a descrie 
această utilitate, masa reprezintă cel mai 
adecvat parametru, deoarece acesta oferă o 
corelare satisfăcătoare cu emisiile actuale 
şi, prin urmare, ar conduce la obiective mai 
realiste şi neutre din punct de vedere 
concurenţial, iar datele privind masa sunt 
disponibile cu uşurinţă. Ar trebui culese şi 
date privind celălalt parametru de utilitate, 
pata de contact (care reprezintă 
ecartamentul înmulţit cu ampatamentul), 
pentru a facilita evaluările pe termen lung 
ale abordării bazate pe utilitate. La 
stabilirea obiectivelor, ar trebui luată în 
considerare evoluţia estimată a masei 
maşinilor noi până în 2015 şi ar trebui 
evitate stimulentele cu caracter potenţial 
negativ, de tipul creşterii masei 
autovehiculului pentru a obţine, în 
consecinţă, un nivel mai mare al reducerii 
emisiilor de CO2. Prin urmare, la stabilirea 
obiectivelor pentru 2015, ar trebui să se 
ţină seama de evoluţia potenţială a 
autovehiculelor, în sensul creşterii masei 
acestora, produse de constructori şi 
vândute pe piaţa UE. În final, diferenţierea 
obiectivelor ar trebui să încurajeze 
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reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

reducerea emisiilor la toate categoriile de 
autovehicule, admiţând totodată că pentru 
vehiculele mai grele se pot avea în vedere 
reduceri mai mari.

Or. de

Justificare

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date 
would be at odds with economic realities.

Amendamentul 24
Riitta Myller

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 investiţii în 
tehnologii noi. Regulamentul promovează 
activ eco-inovaţia şi ia în considerare 
viitoare evoluţii ale tehnologiei. Astfel, 
competitivitatea industriei europene de 
profil va creşte şi se vor crea mai multe 
locuri de muncă de calitate superioară.

(13) Obiectivul prezentului regulament este 
crearea de stimulente pentru industria auto, 
în sensul realizării de investiţii în 
tehnologii noi. Regulamentul promovează 
activ eco-inovaţia şi ia în considerare 
viitoare evoluţii ale tehnologiei. În special, 
ar trebui promovată dezvoltarea maşinilor 
hibride şi electrice, deoarece acestea 
produc emisii semnificativ mai mici decât 
autoturismele tradiţionale. Astfel, 
competitivitatea industriei europene de 
profil va creşte şi se vor crea mai multe 
locuri de muncă de calitate superioară.

Or. fi
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Amendamentul 25
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 investiţii în 
tehnologii noi. Regulamentul promovează 
activ eco-inovaţia şi ia în considerare 
viitoare evoluţii ale tehnologiei. Astfel, 
competitivitatea industriei europene de 
profil va creşte şi se vor crea mai multe 
locuri de muncă de calitate superioară.

(13) Obiectivul prezentului regulament este 
crearea de stimulente pentru industria auto, 
în sensul realizării de investiţii în 
tehnologii noi. Regulamentul promovează 
activ eco-inovaţia şi ia în considerare 
viitoare evoluţii ale tehnologiei. Astfel, 
competitivitatea industriei europene de 
profil va creşte şi se vor crea mai multe 
locuri de muncă de calitate superioară. 
Comisia poate examina posibilitatea de a 
include măsuri de eco-inovaţie în cadrul 
revizuirii procedurilor de testare în 
temeiul articolului 14 alineatul (3) din 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, luînd în 
considerare efectele tehnice şi cele 
economice.

Or. en

Amendamentul 26
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Trebuie să se ia în considerare 
costurile unitare deosebit de ridicate ale 
cercetării, dezvoltării şi producţiei 
primelor generaţii de tehnologii din 
domeniul construcţiilor de automobile cu 
emisii de CO2 foarte reduse urmând a fi 
introduse pe piaţă după intrarea în 
vigoare provizorie a prezentului 
regulament, care cuprinde, de asemenea, 
dispoziţii specifice cu caracter provizoriu 
destinate să accelereze introducerea pe 
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piaţa europeană a unor vehicule cu un 
nivel extrem de redus al emisiilor de 
dioxid de carbon în etapele iniţiale ale 
comercializării acestora;

Or. en

Amendamentul 27
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Pentru a realiza obiectivele privind 
schimbarea climatică Uniunea 
Europeană ar trebui să aibă ca scop 
realizarea mişcării libere a CO2 în viitorul 
apropiat. Până în 2050 constructorii de 
maşini ar trebui să depună un efort 
pentru a obţine autoturisme fără emisii de 
gaze.

Or. en

Justificare

Only with clear, ambitious long-term targets will the EU become/remain a world leader in 
clean car technologies.

Amendamentul 28
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Utilizarea combustibililor alternativi 
poate genera reduceri importante de CO. 
Prin urmare acest regulament cuprinde 
dispoziţii specifice care vizează 
continuarea promovării dezvoltării 
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automobilelor pe bază de carburanţi 
alternativi pe piaţa europeană.

Or. en

Justificare

Development of vehicles that may use alternative fuels should be promoted. As alternative 
fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels basis, the 
vehicle fleet should be adapted to enable the use of these fuels.

Amendamentul 29
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Drept recunoaştere a faptului că 
biocarburanţii pot genera reduceri 
importante de CO2 şi că producătorii pot 
face ca vehiculele să funcţioneze atât pe 
baza carburanţilor tradiţionali, cât şi a 
celor alternativi pentru a asigura tranziţia 
către carburanţii cu mai puţine emisii de 
CO2 acest regulament cuprinde dispoziţii 
specifice care vizează continuarea 
promovării dezvoltării automobilelor pe 
bază de etanol pe piaţa europeană.

Or. en

Justificare

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is a 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive 
on a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together 
with the upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vechicle technology   
this is one of several ways to reduce CO2 emissions.
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Amendamentul 30
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Drept recunoaştere a faptului că 
biocarburanţii pot genera reduceri 
importante de CO2  într-un context "de la 
puţul de extracţie la utilizatorul final” 
(well-to-wheel) şi că producătorii pot dota 
vehiculele astfel încât să funcţioneze atât 
pe baza carburanţilor tradiţionali, cât şi a 
celor alternativi pentru a asigura tranziţia 
către carburanţii cu mai puţine emisii de 
CO2 acest regulament cuprinde dispoziţii 
specifice care vizează continuarea 
promovării dezvoltării automobilelor pe 
bază de carburanţi alternativi pe piaţa 
europeană.

Or. en

Justificare

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicule fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Amendamentul 31
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Drept recunoaştere a faptului că 
biocarburanţii pot genera reduceri 
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importante de CO2  într-un context "de la 
puţul de extracţie la utilizatorul final” 
(well-to-wheel) şi că producătorii pot dota 
vehiculele astfel încât să funcţioneze atât 
pe baza carburanţilor tradiţionali, cât şi a 
celor alternativi pentru a asigura tranziţia 
către carburanţii cu mai puţine emisii de 
CO2 acest regulament cuprinde dispoziţii 
specifice care vizează continuarea 
promovării dezvoltării automobilelor pe 
bază de carburanţi alternativi pe piaţa 
europeană.

Or. en

Justificare

The emissions target does not make any difference between fossil CO2 and biologic CO2. If 
the scope of the legislation is to decrease the anthropogenic contribution of CO2 to the 
athmosphere, the aim should be to find alternatives to fossil fuel. The easiest way for the 
manufacturers to fulfil the proposed legislation is to changeover to diesel engines. But the 
legislation should also keep the door open to alternative fuel solutions, that today might have 
difficulties to live up the legislation in spite of the fact that they provide a CO2 reduction on a 
well-to-wheel-basis.

Amendamentul 32
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13a) Recunoscând faptul că 
biocarburanţii pot determina o reducere 
semnificativă a emisiilor de CO2 pe întreg 
circuitul dintre puţul de extracţie şi 
autovehicule („well-to-wheel”), precum şi 
faptul că constructorii de automobile ar 
putea să gestioneze tranziţia către aceşti 
combustibili cu niveluri mai scăzute de 
CO2 oferind vehicule care pot funcţiona 
atât pe bază de combustibili 
convenţionali, cât şi de combustibili 
alternativi, prezentul regulament conţine 
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dispoziţii în vederea sprijinirii vânzărilor 
de vehicule „flex-fuel" pe piaţa 
europeană.

Or. de

Justificare

The oil industry will only set up a full network of filling stations offering new fuels if there is 
adequate demand. In order to overcome this problem, automobile manufacturers are fitting 
their vehicles with a technology which enables engines to run on any combination of petrol 
and biofuel - a sensor automatically recognises the nature of the fuel mixture. As a result, the 
vehicles in question can run on biofuels throughout the duration of their useful lives (roughly 
12 years), which may lead to significant reductions in CO2 emissions.

Amendamentul 33
Matthias Groote

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Vehiculele speciale, cărora li se 
aplică o serie de cerinţe specifice în 
scopul omologării de tip, inclusiv 
autovehicule construite în mod special 
pentru scopuri comerciale, care permit 
utilizarea de scaune rulante pentru 
persoane cu handicap fizic în interiorul 
vehiculului, în conformitate cu politica 
comunitară de ajutorare a persoanelor cu 
handicap, ar trebui excluse din domeniul 
de aplicare al prezentului regulament.

eliminat

Or. de

Justificare

The regulation lays down an average target to be met by manufacturers, rather than a 
mandatory standard with which new vehicles must comply, as in the case of the euro-norms. 
A derogation for special-purpose vehicles, as laid down in connection with the euro-norms, is 
superfluous in this regulation, since these vehicles' higher CO2 emissions can be offset 
against normal vehicles' lower emissions. 
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Amendamentul 34
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Vehiculele speciale, cărora li se aplică 
o serie de cerinţe specifice în scopul 
omologării de tip, inclusiv autovehicule
construite în mod special pentru scopuri 
comerciale, care permit utilizarea de 
scaune rulante pentru persoane cu handicap 
fizic în interiorul vehiculului, în 
conformitate cu politica comunitară de 
ajutorare a persoanelor cu handicap, ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

(16) Vehiculele speciale, cărora li se aplică 
o serie de cerinţe specifice în scopul 
omologării de tip, sau autovehiculele
construite în mod special pentru scopuri 
comerciale, care permit utilizarea de 
scaune rulante pentru persoane cu handicap 
fizic în interiorul vehiculului, în 
conformitate cu politica comunitară de 
ajutorare a persoanelor cu handicap, ar 
trebui excluse din domeniul de aplicare al 
prezentului regulament.

Or. en

Justificare

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.

Amendamentul 35
Matthias Groote, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Considerentul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a creşte gradul de penetrare 
a pieţei a maşinilor cu emisii zero şi a 
celor cu emisii scăzute, fiecare dintre 
vehiculele nou-înregistrate de acest tip ar 
trebui numărate, până inclusiv în 2015, 
de trei ori şi respectiv de 1,5 ori la 



PE407.904v01-00 24/201 AM\728751RO.doc

RO

calcularea emisiilor specifice medii de 
CO2.

Or. de

Justificare

An innovation bonus must be offered for particularly innovative vehicles which produce very 
low or no CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendamentul 36
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Directiva 2007/46/CE prevede că 
producătorii trebuie să elibereze un 
certificat de conformitate, care să 
însoţească fiecare autoturism nou şi că 
statele membre nu pot să permită 
înmatricularea şi utilizarea unor 
autoturisme noi decât cu condiţia expresă 
ca ele să fie însoţite 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/CE prevede că 
producătorii trebuie să elibereze un 
certificat de conformitate, care să 
însoţească fiecare autoturism nou şi că 
statele membre nu pot să permită 
înmatricularea şi utilizarea unor 
autoturisme noi decât cu condiţia expresă 
ca ele să fie însoţite de un certificat de 
conformitate valabil. Datele culese de 
statele membre ar trebui să corespundă cu 
certificatul de conformitate emis de 
constructorul autoturismului, care trebuie 
să constituie singurul document de 
referinţă. În cazul în care, din motive 
justificate, statele membre nu utilizează 
certificatul de conformitate pentru a 
încheia formalităţile de înmatriculare şi 
punere în folosinţă a autoturismelor noi, 
acestea trebuie să ia măsurile necesare 
pentru a garanta rigurozitatea 
corespunzătoare procedurii de 
monitorizare. Ar trebui creată o bază de 
date europeană comună standardizată 
pentru datele privind certificatele de 
conformitate.  Aceasta ar trebui  folosită 
ca referinţă în mod exclusiv, pentru a 
permite statelor membre să întreţină cu o 
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mai mare uşurinţă bazele de date privind 
înmatriculările atunci când vehiculele 
sunt înmatriculate recent.  Astfel cum s-a 
demonstrat în cadrul proiectului 
REGNET, Comisia trebuie să garanteze o 
utilizare a reţelelor electronice de către 
statele membre care să asigure 
continuarea procesului de eficientizare a 
schimbului de date privind 
înmatriculările, de exemplu de date 
referitoare la emisiile de CO2, al căror 
scop este monitorizarea corespunzătoare.  
Pentru a permite constructorilor să 
răspundă evoluţiilor pieţei Comisia 
trebuie ca, la data de cel târziu 30 august 
a fiecărui an de monitorizare, să pună la 
dispoziţia fiecărui constructor un raport 
de monitorizare interimar pentru anul 
vizat.

Or. en

Justificare

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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 37
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Directiva 2007/46/CE prevede că 
producătorii trebuie să elibereze un 
certificat de conformitate, care să 
însoţească fiecare autoturism nou şi că 

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

statele membre nu pot să permită 
înmatricularea şi utilizarea unor 
autoturisme noi decât cu condiţia expresă 
ca ele să fie însoţite de un certificat de 
conformitate valabil. Datele culese de 
statele membre ar trebui să corespundă cu 
certificatul de conformitate emis de 
constructorul autoturismului, care trebuie 
să constituie singurul document de 
referinţă. În cazul în care, din motive 
justificate, statele membre nu utilizează 
certificatul de conformitate pentru a 
încheia formalităţile de înmatriculare şi 
punere în folosinţă a autoturismelor noi, 
acestea trebuie să ia măsurile necesare 
pentru a garanta rigurozitatea 
corespunzătoare procedurii de 
monitorizare. Ar trebui creată o bază de 
date europeană comună standardizată 
pentru datele privind certificatele de 
conformitate. Aceasta ar trebui  folosită 
ca referinţă în mod exclusiv, pentru a 
permite statelor membre să întreţină cu o 
mai mare uşurinţă bazele de date privind 
înmatriculările atunci când vehiculele 
sunt înmatriculate recent. Astfel cum s-a 
demonstrat în cadrul proiectului 
REGNET, Comisia trebuie să garanteze o 
utilizare a reţelelor electronice de către 
statele membre care să asigure 
continuarea procesului de eficientizare a 
schimbului de date privind 
înmatriculările, de exemplu de date 
referitoare la emisiile de CO2, al căror 
scop este monitorizarea corespunzătoare. 
Pentru a permite constructorilor să 
răspundă evoluţiilor pieţei Comisia 
trebuie ca, la data de cel târziu 30 august 
a fiecărui an de monitorizare, să pună la 
dispoziţia fiecărui constructor un raport 
de monitorizare interimar pentru anul 
vizat.

Or. en
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Justificare

All Member States should be obliged to use as a main reference (e.g. for CO2 figures) the 
certificate of conformity (CoC) as the basis for monitoring (at present about 12 EU Member 
States do not use this document the purpose of completing the national registration process). 
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 38
Adam Gierek

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Prima ar trebui să fie 
similară cu cele stabilite pentru sectoarele 
industriale în cadrul Sistemului european 
de comercializare a cotelor de emisii de 
gaze cu efect de seră. Sumele obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

Or. pl

Justificare

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with other sectors. 
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The EUR 95 per gram premium in 2015 (equivalent to EUR 475/tonne) provided for in the 
proposal is, in reality, almost five times higher than the EUR 100/tonne premium provided for 
under the ETS.

Amendamentul 39
Anja Weisgerber, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer, Christa Klaß

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte în 
timp. Pentru a oferi un stimulent suficient 
pentru luarea de măsuri de reducere a 
emisiilor specifice de CO2 produse de 
autoturisme, şi, în acelaşi timp, pentru a 
garanta că penalizarea este proporţională 
comparativ cu emisiile de CO2 ale altor 
sectoare şi că este similară altor 
instrumente de reducere a emisiilor de 
CO2, nivelul primei ar trebui să se bazeze 
pe suma de plată în conformitate cu 
Sistemul european de comercialiare a 
cotelor de emisie.

Or. de
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Amendamentul 40
Pilar Ayuso

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă ar trebui să fie 
similară celei plătite în alte sectoare în 
cadrul Sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră. Sumele obţinute din plata 
primelor pe emisiile suplimentare ar trebui 
considerate ca venit la bugetul Uniunii 
Europene.

Or. es

Justificare

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, 
or, by comparison with other sectors under the European emissions  trading scheme, EUR/t 
20 to 40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of 
energy-efficient transport to the tune of EUR/t 20.
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Amendamentul 41
Chris Davies

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2015. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui redistribuite constructorilor sau, în 
cazul  asociaţiilor, administratorului 
asociaţiei, a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 se situează sub limita 
stabilită şi este proporţională cu totalul 
estimat al economiilor efectuate.

Or. en

Justificare

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.
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Amendamentul 42
Inés Ayala Sender, María Sornosa Martínez

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 într-un mod realist şi 
fezabil.. Sumele obţinute din plata primelor 
pe emisiile suplimentare ar trebui 
considerate ca venit la bugetul Uniunii 
Europene şi folosite pentru sporirea 
sprijinului acordat activităţilor de cercetare 
şi inovare din sectorul auto pentru 
reducerea emisiilor de CO2.

Or. en

Amendamentul 43
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 

(22) Respectarea de către constructori a 
obiectivelor din prezentul regulament ar 
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trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

trebui evaluată la nivel comunitar. 
Constructorii a căror medie a emisiilor 
specifice de CO2 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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, în cazul 
tuturor constructorilor, fie mai mare 
decât costurile tehnologice. Sumele 
obţinute din plata primelor pe emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca venit 
la bugetul Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 44
Matthias Groote

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte în 
timp. Pentru a oferi un stimulent suficient 
pentru luarea de măsuri de reducere a 

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Pentru a oferi un stimulent 
suficient pentru luarea de măsuri de 
reducere a emisiilor specifice de CO2
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emisiilor specifice de CO2 produse de 
autoturisme, prima ar trebui să reflecte 
costurile tehnologice. Sumele obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

produse de autoturisme, prima ar trebui să 
reflecte costurile tehnologice. Sumele 
obţinute din plata primelor pe emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca venit 
la bugetul Uniunii Europene.

Or. de

Justificare

There must only be a phasing-in period. The phasing-in period will give manufacturers the 
flexibility they need to adjust to the target for average specific CO2 emissions by the new-car 
fleet. Should manufacturers be unable to meet the target as from 2012 they should pay € 95 
per gram of excess emissions.

Amendamentul 45
Kurt Joachim Lauk

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2015. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.
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Or. de

Justificare

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date 
would be at odds with economic realities.

Amendamentul 46
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă ar trebui să fie 
similară celei plătite în alte sectoare în 
cadrul Sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră (ETS). Sumele obţinute 
din plata primelor pe emisiile suplimentare 
ar trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

Or. it

Justificare

The proposed excess emissions premiums are unjustly disproportionate to those provided for 
in other sectors. The EUR 95/g premium (equivalent to EUR 475/t) that is provided for in the 
proposal is, in fact, almost five times as high as the EUR 100/t premium provided for under 
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the ETS.

Amendamentul 47
Johannes Blokland

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 fie mai 
mare decât costurile tehnologice. Sumele 
obţinute din plata primelor pe emisiile 
suplimentare ar trebui considerate ca venit 
la bugetul Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

In order to be effectively ensuring compliance with the EU average target, the premium 
should be higher than the technological costs.



PE407.904v01-00 36/201 AM\728751RO.doc

RO

Amendamentul 48
Gyula Hegyi

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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene.

(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 depăşeşte nivelul stabilit 
de prezentul regulament ar trebui să 
plătească o primă pentru emisiile 
suplimentare, aplicată pentru fiecare an 
calendaristic începând cu 2012. Această 
primă se stabileşte proporţional cu 
cantitatea de emisii care depăşeşte 
obiectivul stabilit pentru respectivii 
constructori. Această primă poate creşte 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 obţinute din 
plata primelor pe emisiile suplimentare ar 
trebui considerate ca venit la bugetul 
Uniunii Europene şi folosite pentru 
sprijinirea mijloacelor de transport, în 
special a celor în comun..

Or. en

Justificare

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development 
of sustainable transport methods.
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Amendamentul 49
Guido Sacconi

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Este oportun să se recurgă la 
măsuri fiscale, iar statele membre sunt 
invitate în consecinţă să introducă măsuri 
de stimulare a cumpărării de vehicule cu 
emisii scăzute; Consiliul este invitat, în 
consecinţă, să adopte propunerea de 
directivă referitoare la taxele legate de 
autoturisme.

Or. it

Justificare

In states where tax incentives exist for the purchase of low-emissions vehicles, there has been 
a considerable increase in sales of more environment-friendly vehicles. Furthermore, the 
Council is asked to adopt the proposal for a directive harmonising such taxes 
(COM(2005)0261).

Amendamentul 50
Guido Sacconi

Propunere de regulament
Considerentul 23 b (nou

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23b) Directiva 1999/94/CE revizuită 
trebuie să garanteze furnizarea către 
consumatori de date clare privind 
consumul de combustibil şi emisiile de 
CO2 pentru fiecare autoturism, astfel 
încât aceştia să poată să cumpere în 
cunoştinţă de cauză.

Or. it
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Justificare

The promotional materials used when marketing a new passenger car must include fuel-
consumption and CO2-emissions data for the specific model to which they refer.

Amendamentul 51
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24a) Întrucât reducerea emisiilor de CO2 
generate de autoturisme necesită adptarea 
infrastructurii astfel încât să faciliteze 
utilizarea vehiculelor acţionate de o 
varietate de surse (energie electrică, 
hidrogen, biocombustibili etc), în acest 
scop ar trebui prevăzute sume de bani din 
fondurile structurale şi din fondurile 
pentru agricultură.

Or. en

Justificare

To be viable economically, new clean technologies (hydrogen, electrical vehicles, etc.) will 
need a mass-market. Car manufacturers are investing heavily in such technologies. Yet 
consumers will only buy such vehicles if the infrastructure is in place. The EU actions in this 
field should therefore be coherent and encompass support for the infrastructure needed to 
achieve the set targets.

Amendamentul 52
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) Sistemul european existent privind 
omologarea de tip nu acoperă toate 
opţiunile tehnice disponibile pentru 
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obţinerea de progrese în ceea ce priveşte 
emisiile de CO2 . Este necesară, prin 
urmare, stabilirea unui proces de 
evaluare a potenţialului de reducere a 
emisiilor de CO2 prin introducerea de 
măsuri tehnologice („eco-inovaţiile”). 
Aceste tehnologii  nu se reflectă deloc sau 
se reflectă insuficient în măsurătorile 
efectuate în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi 
măsurile sale de punere în aplicare. 
Omologările pentru ecoinovaţii ar trebui 
să fie acordate cu titlul de mijloace 
suplimentare de stimulare puse la 
dispoziţia constructorilor, prin evaluarea 
beneficiilor pe care acestea le aduc pentru 
atingerea obiectivelor specifice 
constructorilor de reducere a emisiilor de 
CO2 .

Or. en

Justificare

Due to the importance of eco-innovations, a Considerentul is required for those CO2-
emissions reducing innovations that further improve CO2 performance beyond the additional 
measures mentioned in Article 1 and which do not show in the test cycle. These eco-
innovations can deliver a substantial contribution to the environment, the driver and 
European society as a whole.

Amendamentul 53
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
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general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

general de reducere a emisiilor de CO2 în 
UE, inclusiv în sectorul transporturilor.
Regulamentul stabileşte obiectivul de a 
atinge o medie de 120 g CO2/km pentru 
noul parc de maşini, începând cu 1 ianuarie 
2012. Regulamentul stabileşte nivelul 
mediu de emisii de CO2 produse de 
autoturismele noi la 130 g CO2/km, obţinut 
prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi 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 
integrate comunitare. De asemenea, 
Regulamentul stabileşte pentru noul parc 
de maşini obiectivul de a atinge o medie a 
emisiilor care să nu depăşească 80 g 
CO2/km, începând cu 1 ianuarie 2020 şi 
60 g CO2/km, începând cu 1 ianuarie 
2025 şi un obiectiv estimativ de 110g 
CO2/km începând cu 1 ianuarie 2017.

Or. en

Justificare

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions. 
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.

Amendamentul 54
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 

(1) Prezentul regulament stabileşte 
cerinţele de performanţă privind emisiile 
de CO2 produse de autoturismele noi 
pentru a asigura funcţionarea 
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corespunzătoare a pieţei interne şi pentru a 
realiza obiectivul general al UE de atingere 
a unui nivel de emisii de 120 g CO2/km 
pentru media parcului nou de maşini.

pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

(1a) Obiectivul individual trebuie atins 
pentru cel puţin 25 % din întreg parcul de 
maşini noi pentru 2012, cel puţin 50% 
pentru 2013, cel puţin 75% pentru 2014 şi 
100% pentru 2015.  Pentru atingerea 
până în 2015, pentru întregul parc de 
maşini noi, a obiecivului individual 
privind emisiile de CO2, care urmează să 
fie calculat prin utilizarea formulei de 
calcul, vor fi necesare îmbunătăţiri 
corespunzătoare ale tehnologiei 
vehiculelor.
(1b) Prezentul regulament va introduce 
măsuri suplimentare prin care să se 
realizeze o reducere de cel puţin 10 g 
CO2/km, ca parte a abordării integrate 
comunitare.

(1c) Emisiile de CO2 se măsoară în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi cu dispoziţiile sale de aplicare.  
Măsurile suplimentare pe care 
constructorii de automobile şi furnizorii 
lor de componente au demonstrat că le-au 
luat şi care conduc la reduceri 
suplimentare a emisiilor de gaze de seră 
sunt luate în considerare în ceea ce 
priveşte cerinţele tehnologice ale 
vehiculelor, în conformitate cu articolul 6 
şi cu anexa III.

Or. de

Justificare

The rigid focus on measurements under the existing assessment procedure and the restriction 
of the impact of additional measures to 10 g CO2/km reduce the scope for technological 
development and offer no incentives to devise efficient eco-innovations.  The car fleet should 
be considered as a whole in order to achieve the greatest possible technological advances.  
Constant changes to the assessment procedure offer no effective solution.  For that reason, 
offsetting pursuant to Article 6 of and Annex IIa to this regulation should be possible.
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Amendamentul 55
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi şi de 
vehiculele comerciale uşoare pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general de reducere a emisiilor de CO2 în 
UE, inclusiv în sectorul transporturilor.
Regulamentul stabileşte pentru 
autoturismele noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 120 g CO2/km, 
începând cu 1 ianuarie 2012 şi de 90 g 
CO2/km, începând cu 1 ianuarie 2020, 
prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia.

Pentru vehiculele comerciale uşoare 
Regulamentul stabileşte  obiectivul de a 
atinge o medie a emisiilor de 175 g 
CO2/km, începând cu 1 ianuarie 2012 şi 
de cel mult 160 g CO2/km, începând cu 1 
ianuarie 2015, prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, şi 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

To achieve climate targets and set a ambitious standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02 per from motor technology only. An ambitious long term target is a 
beneficiary both for industry and climate.  The Commission proposal does not include vans. 
Vans should be included into this regulation because they alone are responsible for 
approximately 2 % of the EU total transport emissions.
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Amendamentul 56
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general de reducere a emisiilor de CO2 în 
UE, inclusiv în sectorul transporturilor.
Regulamentul stabileşte pentru 
autoturismele noi obiectivul de a atinge o 
medie a emisiilor de 120 g CO2/km, 
începând cu 1 ianuarie 2012 şi de 90 g 
CO2/km, începând cu 1 ianuarie 2020, 
prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

To achieve EU overall climate targets and set a standard for the rest of the world the target 
should be 120 grams C02  per from motor technology only. An ambitious long term target is 
for beneficiary both for industry and climate.

Amendamentul 57
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 

(1) Prezentul regulament stabileşte 
cerinţele de performanţă privind emisiile 
de CO2 produse de autoturismele noi 
pentru a asigura funcţionarea 
corespunzătoare a pieţei interne şi pentru a 
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general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini.

realiza obiectivul general al UE de atingere 
a unui nivel de emisii de 120 g CO2/km 
pentru media parcului nou de maşini.

(2) Obiectivul de 120 g/km trebuie atins de 
25% din noul parc de maşini până în 
2012, de 50% până în 2013, de 75% până 
în 2014 şi de 100% până în 2015.

Regulamentul stabileşte nivelul mediu de 
emisii de CO2 produse de autoturismele 
noi la 130 g CO2/km, obţinut prin 
intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia. 

(3)  Regulamentul stabileşte nivelul mediu 
de emisii de CO2 produse de autoturismele 
noi la 130 g CO2/km, obţinut prin 
intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

(4) Făcând parte din abordarea integrată 
a Comunităţii, prezentul regulament va fi 
completat cu toate măsurile suplimentare
care pot contribui la reducerea emisiilor 
de CO2. Aceste măsuri corespund cu o 
reducere de cel puţin 10 g CO2/km.

Or. de

Justificare

As a rule, the development of new products and models takes five to six years.  In the light of 
these production cycles, a phasing-in period should be introduced in order to take account of 
automobile manufacturers' planning needs. The overriding aim of the regulation should be to 
reduce CO2 emissions from the new car fleets of European automobile manufacturers.  In 
order to take account of technical innovations and manufacturers' individual approaches, the 
choice of the measures taken to achieve the target should be left to manufacturers, without 
undermining existing standards.  Above a minimum value of 10 g CO2/km, the method used to 
assess the contributions made by these measures should be flexible, since, on the one hand, 
rigid assessments would serve to reduce the potential impact of the measures, and, on the 
other, incentives should be created for the further development of such measures. 
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Amendamentul 58
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general de reducere a emisiilor de CO2 în 
UE, inclusiv în sectorul transporturilor.
Regulamentul stabileşte pentru flota de 
maşini noi obiectivul de a atinge o medie 
a emisiilor de 120 g CO2/km, începând cu 
1 ianuarie 2012, de 80 g CO2/km, 
începând cu 1 ianuarie 2020 şi de 60g 
CO2/km începând cu 1 ianuarie 2025, 
prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

The Commission proposals sets the average CO2 emissions for new passenger cars at 130 g 
CO2/km by means of improvement in vehicle motor technology plus additional measures 
corresponding to 10 g/km. This amendment introduces 120 g by means of vehicle technology 
measures alone. Not only is the necessary technology available but the target of 120 g 
CO2/km has already been delayed twice. There is therefore no reason to further postpone 
implementation of that target. A long term target is necessary to counter the steadily growing 
emissions from cars and will create certainty for the car industry when planning their R & D 
schedule. 
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Amendamentul 59
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
UE de atingere a unui nivel de emisii de 
120 g CO2/km pentru media parcului nou 
de maşini. Prezentul regulament stabileşte 
nivelul mediu de emisii de CO2 produse de 
autoturismele noi la 120 g CO2/km în 2012 
şi prevede reduceri ulterioare în vederea 
ajungerii, în 2020, la un nivel mediu de 
80 g CO2/km  şi, în 2025, la 60g CO2/km
prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia. Până în 
2012 prezentul regulament va fi completat 
de măsuri suplimentare prin care să se 
realizeze reducerea de 10 g/km în plus, 
măsuri altele decât cele corespunzătoare 
ciclului testului pentru omologarea de tip.

Or. en

Justificare

In order to be in line with EU climate policy objectives, a 120g /km fleet average must be 
achieved by 2012  with improvements that are measurable under the type approval test cycle. 
Other measures should be additional. According to the Commission impact assessment the 
130g/km target would save consumers more than double the estimated purchase price 
increase over lifetime of the car (with fuel cost data from time period when crude oil price 
was in the order of 60$ /barrel). In addition to being a climate necessity, stricter targets 
would save money for the consumers and reduce oil dependency.  A pathway for further 
emission reductions is necessary to provide investment certainty.
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Amendamentul 60
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, scop şi obiective
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general de reducere a emisiilor de CO2 în 
UE, inclusiv în sectorul transporturilor. 
Regulamentul stabileşte nivelul mediu de 
emisii de CO2 produse de autoturismele 
noi la 130 g CO2/km, obţinut prin 
intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi 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 
integrate comunitare, pentru a atinge 
obiectivul global al UE de atingere a unui 
nivel de emisii de CO2 de 120 g CO2/km 
pentru media parcului nou de maşini. 
Obiectivul de a obţine emisii medii de 
CO2 de 130 g CO2/km prin îmbunătăţirea 
tehnologiei motoarelor trebuie să fie atins 
în procentaj de cel puţin 70% în 2012, cel 
puţin 80% în 2013, cel puţin 90% în 2014 
şi 100% în 2015 pentru întregul parc nou 
de maşini.

Or. de

Justificare

There must only be a phasing-in period. The phasing-in period will give manufacturers the 
flexibility they need to adjust to the target for average specific CO2 emissions by the new-car 
fleet. Should manufacturers be unable to meet the target as from 2012 they should pay € 95 
per gram of excess emissions.



PE407.904v01-00 48/201 AM\728751RO.doc

RO

Amendamentul 61
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km până în 2012, de 
90 g CO2/km, până în 2020 şi de 60g 
CO2/km până în 2030 pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

The proposal from the Commission does not include stricter long-term targets for 2020 and 
2030, therefore the reduction of CO2 emissions would stop after 2012. However, long-term 
targets are necessary to give the industry a long-term perspective for the development of more 
fuel-efficient cars and to stimulate innovation. Transport emissions are projected to continue 
increasing if no further actions are implemented. This would undermine the EU’s climate 
policy.
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Amendamentul 62
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 60 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini.  Prezentul 
regulament stabileşte nivelul mediu de 
emisii de CO2 produse de autoturismele 
noi la 120 g CO2/km începând cu 2012, la 
80 g CO2/km începând cu 2020 şi la 60 g 
CO2/km începând cu 2025 prin 
intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, măsurată în conformitate cu 
Regulamentul nr. 715/2007 şi cu măsurile 
de punere în aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is possible. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.

Amendamentul 63
María Sornosa Martínez

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
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produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

În 2014, pe baza studiului de impact, 
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului o propunere 
privind obiectivele pe termen mediu şi 
lung.

Or. en

Amendamentul 64
Inés Ayala Sender

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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, 

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general de reducere a emisiilor de CO2 în 
UE, inclusiv în sectorul transporturilor.
Regulamentul stabileşte obiectivul de a 
atinge o medie de 120 g CO2/km pentru 
noul parc de maşini, începând cu 1 ianuarie 
2012. Regulamentul stabileşte nivelul 
mediu de emisii de CO2 produse de 
autoturismele noi la 130 g CO2/km, obţinut 
prin intermediul îmbunătăţirii tehnologiei 
motoarelor, şi măsurat în conformitate cu 
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ca parte a abordării integrate comunitare. Regulamentul nr. 715/2007 şi 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 
integrate comunitare. Acest obiectiv este 
revizuit până la data de 1 ianurie 2020.

Or. en

Amendamentul 65
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 130 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini până în 2015. 
Regulamentul stabileşte aceste niveluri 
mediii de emisii de CO2 produse de 
autoturismele noi prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, şi 
măsurat în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia. Prezentul regulament 
va fi completat de măsuri suplimentare, 
precum ecoinovaţiile, care fac parte din 
abordărea integrată comunitară.

Or. en
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Amendamentul 66
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiect şi obiective Obiect, obiective şi ţinte
Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de reducere a emisiilor de 
CO2 în UE, inclusiv în sectorul 
transporturilor.  Regulamentul stabileşte 
noul parc de autoturisme obiectivul de a 
atinge o medie a emisiilor de CO2 de 125 g 
CO2/km începând cu 11 ianuarie 2015, 
obţinut prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor, şi măsurat în 
conformitate cu Regulamentul nr. 
715/2007 şi 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 integrate comunitare.  
Regulamentul stabileşte, de asemenea, 
obiectivul de a atinge o medie a emisiilor 
care să nu depăşească 80 g CO2/km, 
pentru noul parc de maşini, începând cu 1 
ianuarie 2020.

Or. en

Justificare

Amendment reintroduces the target and timetable agreed by Parliament in October 2007. 
This short term target is environmentally more ambitious than that proposed by the 
Commission, but the timetable gives the industry more time to achieve the objective at least 
possible cost. The medium term (2020) target proposed is more ambitious than that agreed by 
Parliament. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.
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Amendamentul 67
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Horst Schnellhardt, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Renate Sommer, Lambert van Nistelrooij, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia. Prezentul regulament 
va fi completat de măsuri suplimentare prin 
care să se realizeze o reducere 
suplimentară de 10 g/km, ca parte a 
abordării integrate comunitare.

În anul 2014 Comisia propune, pe baza 
unui exerciţiu de evaluare şi a unei 
evaluări a impactului juridic, să propună 
obiective pe termen mediu şi lung pentru 
autovehiculele nou înmatriculate 
începând cu 2020 şi să supună aceste 
propuneri deciziei Consiliului şi 
Parlamentului. În acelaşi timp, Comisia 
propune o abordare cuprinzătoare pentru 
identificarea tuturor măsurilor de 
reducere a misiilor de CO2, cu scopul de a 
elimina distincţia dintre măsuri legate de 
motor/vehicul şi măsuri suplimentare şi 
eco-inovaţii.
Ar trebui să se stabilească un obiectiv 
pentru 2020 care să garanteze, prin 
impactul cumulat al tuturor măsurilor 
aplicabile, o reducere a emisiilor medii de 
CO2 de cel puţin 20% comparativ cu 
2008. În această privinţă, Comisia ţine 
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seama de posibila incorporare a 
transportului rutier în sistemul european 
de comercializare a cotelor de emisie, aşa 
cum s-a propus în cadrul revizuirii 
sistemului de comercializare respectiv.
Se elaborează o evaluare cuprinzătoare a 
implicaţiilor pentru industria 
automobilului şi pentru sectoarele din 
amonte, care să stea la baza acestei 
propuneri. Aceasta include o analiză 
costuri-beneficii în lumina tuturor 
inovaţiilor tehnologice care au ca obiectiv 
reducerea emisiilor de CO2, acoperind 
toate segmentele pieţei de automobile.
La stabilirea unui obiectiv pe termen lung 
se ţine seama în mod corespunzător de 
noutăţile apărute în contextul acordurilor 
internaţionale privind protecţia climei. 

Or. de

Justificare

Um den technologischen Fortschritt im Automobilsektor zu fördern und den 
Automobilherstellern und Zulieferern langfristige Planungs- und Investitionssicherheit zu 
geben ist es sinnvoll, auf der Grundlage einer detaillierten Bestandsaufnahme und einer 
sorgfältigen Rechtsfolgenabschätzung Langfristziele festzulegen und damit  alternative 
Technologien zu fördern bzw. durchzusetzen. Diese Ziele sollen im Rahmen eines zeitnahen 
Gesetzgebungsverfahrens in der Mitentscheidung festgelegt werden. Die Neufassung der 
Richtlinie muss ein umfassendes Vorgehen beinhalten, um alle Maßnahmen zur Reduktion von 
CO2 Emissionen zu betrachten; dies sind vor allem 
 a) antriebs-/fahrzeugseitige Maßnahmen, 
b) ergänzende Maßnahmen und 
c) Öko-Innovationen. 
Die künftige Richtlinie sollte daher alle verbrauchsmindernden Maßnahmen umfassen.
Würde das übergreifende politische Ziel der EU einer Minderung der CO2-Emissionen um 20 
Prozent bis 2020 auf  neue Pkw angewendet, bietet sich der von ACEA / JAMA / KAMA 
zugesagte Wert als Bezugspunkt an. Die Herleitung eines konkreten Zielwerts kann erst  auf 
Basis aller relevanten Maßnahmen und der Folgenabschätzung erfolgen. Eine Minderung von 
20 Prozent stellt jedoch  für die künftigen Ziele den mindestens zu erreichenden 
Minderungsfaktor dar. Hierdurch wird die Automobilindustrie analog zu anderen Sektoren 
behandelt. Sollte die EU ambitionierte Zusagen im internationalen Kontext (30% 
entsprechend der Mitteilung KOM (2008) 30 „20 und 20 bis 2020 Chancen Europas im 
Klimawandel“) machen, sind diese entsprechend zu berücksichtigen. Sollte die EU im 
Zeitraum nach 2012 den Straßenverkehr in das europäische Emissionshandelssystem 
einbeziehen, sind auch die hiermit erreichten Minderungen bei der Festlegung der Ziele für 
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neue Pkw einzubeziehen.

Amendamentul 68
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de atingere a unui nivel de 
emisii de 120 g CO2/km pentru media 
parcului nou de maşini prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, 
măsurată în conformitate cu Regulamentul 
nr. 715/2007 şi 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 integrate 
comunitare.

Prezentul regulament stabileşte cerinţele de 
performanţă privind emisiile de CO2 
produse de autoturismele noi pentru a 
asigura funcţionarea corespunzătoare a 
pieţei interne şi pentru a realiza obiectivul 
general al UE de reducere a emisiilor de 
CO2 în UE, inclusiv în sectorul 
transporturilor. Regulamentul stabileşte 
pentru autoturismele noi obiectivul de a 
atinge o medie a emisiilor de 120 g 
CO2/km, începând cu 1 ianuarie 2012 şi 
de 80 g CO2/km, începând cu 1 ianuarie 
2020, prin intermediul îmbunătăţirii 
tehnologiei motoarelor, şi măsurat în 
conformitate cu Regulamentul nr. 
715/2007 şi cu măsurile de punere în 
aplicare a acestuia.

Or. en

Justificare

Emissions from road transport are still rising, undermining emission reductions achieved in 
other sectors in the EU. Deep and urgent cuts are needed if the road sector is to contribute at 
all to the EU’s overall greenhouse gas reductions. Those cuts will not be reached unless 
stringent CO2 emission targets are set for all road vehicles, inlcuding passenger cars.
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Amendamentul 69
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Article 1 – subparagraphs 1 a - 3 a (new)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În anul 2014 Comisia propune, pe baza 
unui exerciţiu de evaluare şi a unei 
evaluări a impactului juridic, obiective pe 
termen mediu şi lung pentru 
autovehiculele nou înmatriculate 
începând cu 2020 şi le supună deciziei 
Consiliului şi Parlamentului. În acelaşi 
timp, Comisia propune o abordare 
cuprinzătoare pentru identificarea tuturor 
măsurilor de reducere a misiilor de CO2, 
cu scopul de a elimina distincţia dintre 
măsuri legate de motor/vehicul şi măsuri 
suplimentare şi eco-inovaţii.
Ar trebui să se stabilească un obiectiv 
pentru 2020 care să garanteze, prin 
impactul cumulat al tuturor măsurilor 
aplicabile, o reducere a emisiilor medii de 
CO2 de cel puţin 20% comparativ cu 
2008. În această privinţă, Comisia ţine 
seama de posibila incorporare a 
transportului rutier în sistemul european 
de comercializare a cotelor de emisie, aşa 
cum s-a propus în cadrul revizuirii 
sistemului de comercializare respectiv.
Se elaborează o evaluare cuprinzătoare a 
implicaţiilor pentru industria 
automobilului şi pentru sectoarele din 
amonte, care să stea la baza acestei 
propuneri. Aceasta include o analiză 
costuri-beneficii în lumina tuturor 
inovaţiilor tehnologice care au ca obiectiv 
reducerea emisiilor de CO2, acoperind 
toate segmentele pieţei de automobile. La 
stabilirea unui obiectiv pe termen lung se 
ţine seama în mod corespunzător de 
noutăţile apărute în contextul acordurilor 
internaţionale privind protecţia mediului. 

Or. de
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Justificare

In order to foster technological progress in the automobile sector and to offer automobile 
manufacturers and component suppliers long-term planning and investment security, it makes 
sense, on the basis of a detailed stock-taking and a careful legislative impact assessment, to 
set long-term targets with a view to encouraging the development or forcing through the 
introduction of alternative technologies. The targets should be set promptly by means of a 
legislative procedure under codecision.

Amendamentul 70
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În 2014 se stabileşte un obiectiv pentru 
2020 care să garanteze, pe baza 
impactului cumulat al tuturor măsurilor 
aplicabile, o reducere suplimentară a 
emisiilor medii de CO2 de cel puţin 20% 
în comparaţie cu obiectivul individual 
pentru 2012-2015. În acest context se ţine 
seama în mod corespunzător de noutăţile 
apărute la nivel internaţional în materie 
de protecţie a climei. 

Or. de

Justificare

A reduction of at least 20% is the minimum to be achieved when future targets are set. The 
automobile industry will thus be treated in the same way as other sectors. Should the EU 
make ambitious international pledges, these should be duly taken into account.
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Amendamentul 71
Frédérique Ries

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelul mediu al emisiilor de CO2 produse 
de noile autoturisme nu trebuie să 
depăşească 120 CO2/km în 2012, 114 g 
CO2/km în 2014, 107 g CO2/km în 2016, 
99 g CO2/km în 2018 şi 90 g CO2/km în 
2020. Aceste niveluri medii ale emisiilor 
sunt ajustate pentru a răsplăti eforturile 
fabricanţilor care implementează eco-
inovaţii care au un efect real asupra 
reducerii emisiilor de CO2.

Or. fr

Justificare

In order to ensure that a target of 100-90 g/km can be attained in 2020, it is necessary to lay 
down by law targets to be met in the run-up to that year, as has already been done in the 
proposal for revision of the CAFE standards for passenger cars in the USA. The proposed 
interim targets have been set on the basis of a progressive biennial percentage reduction until 
2020.

Amendamentul 72
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul Regulament stabileşte nivelul 
mediu al emisiilor de CO2 anuale 
obligatorii generate de autoturismele noi 
calculându-l într-un mod linear 
obligatoriu pe baza mediilor din anii 
2012, 2020 şi 2025.
Începând cu 2013 diferenţierea dintre 
autoturisme se va baza pe pata de contact 
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a autovehiculului şi pe un coeficient 
maxim de 40%. Măsurile luate în scopul 
diferenţierii obiectivului pentru 2020 fiind 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 12 alineatul (3) până la 1 
ianuarie 2012.

Or. en

Justificare

Binding annual average pathway should be set between2012, 2020 and 2025 targets. 
Differentiation of the target after 2013 should be based on footprint, which, compared to 
vehicle weight, reflects better the size related utility of a car for a consumer. 

Amendamentul 73
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia evaluează periodic ciclurile de 
testare folosite pentru măsurarea 
emisiilor. Dacă se observă că acestea nu 
mai sunt adecvate sau nu mai reflectă 
emisiile în condiţiile de pe teren, acestea 
trebuie ajustate pentru a reflecta în mod 
corect emisiile de CO2 produse în cursul 
conducerii maşinii pe şosea. Măsurile 
necesare pentru modificarea unor 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12 alineatul (3).

Or. fr
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Justificare

On average, the emissions measured in test cycles are 10% to 19% lower than emissions 
under real conditions. For certain models, this difference may attain 40%. There is an urgent 
need to review test cycles in order to provide consumers with reliable information about fuel 
consumption and the associated costs, and to extend the scope of the technical measures used 
by manufacturers to reduce CO2 consumption, such as 'eco-innovations'.

Amendamentul 74
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

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 referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg şi 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 şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„autoturisme noi”).

1. Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor noi din categoria M1 astfel 
cum sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE, cu o masă de referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg şi 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 şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„autoturisme noi”).

Or. en

Justificare

The addition is needed to clarify the scope of the regulation.
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Amendamentul 75
Åsa Westlund, Dorette Corbey

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 referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg şi 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 şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„autoturisme noi”).

1. Prezentul regulament se aplică 
autoturismelor, astfel cum sunt definite la 
alineatul 3a din prezentul articol şi 
vehiculelor comerciale uşoare, astfel cum 
sunt definite în anexa II la Directiva 
2007/46/CE.

Or. en

Justificare

Eliminating mass as a reference for the scope of the Regulation will prevent very heavy 
vehicles from being exempt from it.

Amendamentul 76
Rebecca Harms

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 referinţă care nu 
depăşeşte 2 610 kg şi 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 

1. Prezentul regulament se aplică 
autovehiculelor din categoria M1 şi N1 
astfel cum sunt definite în anexa II la 
Directiva 2007/46/CE şi 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” şi „vehicule 
comerciale uşoare”), care sunt 
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înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„autoturisme noi”).

înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„autoturisme noi” şi „vehicule comerciale 
uşoare”).

Or. en

Amendamentul 77
Marie-Noëlle Lienemann

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 Comunităţii.

2. Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară efectuată în afara Comunităţii cu 
mai puţin de trei ani înainte de 
înmatricularea în Comunitate.

Or. en

Justificare

This exemption for imported cars represents a loophole. It could give importers an incentive 
to register gas guzzlers first outside the Community to escape the scope of this legislation.

Amendamentul 78
Rebecca Harms

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 Comunităţii.

2. Nu se ia în considerare o înmatriculare 
anterioară efectuată în afara Comunităţii
cu mai puţin de douăsprezece luni, înainte 
de înmatricularea în Comunitate.

Or. en
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Amendamentul 79
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul regulament nu se aplică 
vehiculelor cu destinaţie specială, astfel 
cum au fost definite la alineatul (5) din 
anexa II la Directiva 2007/46/CE.

3. Prezentul regulament nu se aplică 
vehiculelor cu destinaţie specială, astfel 
cum au fost definite la alineatul (5) din 
anexa II la Directiva 2007/46/CE şi nici 
vehiculelor construite în mod specific în 
scopuri comerciale astfel încât în interior 
să poată fi introdus un scaun cu rotile 
astfel cum au fost definite în 
Regulamentul CE nr. 715/2007.

Or. en

Justificare

To allow vehicles build specifically to load and accommodate wheelchairs inside the vehicle, 
which are not homologated as wheelchair accessible vehicles but that have full EWVTA are to 
be excluded from this legislation. These amendments will provide parity for all wheelchair 
accessible vehicles in this regulation. This would be in accordance with the Communities 
policy to help disabled persons.

Amendamentul 80
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prezentul regulament nu se aplică 
vehiculelor cu destinaţie specială, astfel 
cum au fost definite la alineatul (5) din 
anexa II la Directiva 2007/46/CE.

eliminat

Or. de
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Justificare

The regulation lays down an average target to be met by manufacturers, rather than a 
mandatory standard with which new vehicles must comply, as in the case of the euro-norms. 
A derogation for special-purpose vehicles, as laid down in connection with the euro-norms, is 
superfluous in this regulation, since these vehicles' higher CO2 emissions can be offset 
against normal vehicles' lower emissions.

Amendamentul 81
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prezentul regulament nu se aplică 
vehiculelor cu destinaţie specială, astfel 
cum au fost definite la alineatul (5) din 
anexa II la Directiva 2007/46/CE.

eliminat

Or. en

Justificare

Included in ‘special purpose vehicles’ in 2007/46/EC are e.g. ‘Motor Caravans’, ‘Armoured 
vehicles’, ‘Ambulances’, ‘Hearses’ and ‘Wheelchair accessible vehicle’. The exclusion of 
these vehicles from the regulation is not logical and may create a loophole as the definitions, 
especially with the with ambiguous definitions of ‘Motor Caravans’ and ‘Wheelchair 
accessible vehicles’.

Amendamentul 82
Åsa Westlund, Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Definirea autoturismelor:
Vehicule proiectate şi construite pentru 
transportul pasagerilor care nu au mai 
mult de opt locuri în afară de locul 
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şoferului.
Tipul de caroserie a autoturismelor , 
codificate în conformitate cu Anexa II 
partea C penctul 1 din directiva 
2007/46/CE1:
- AA berlină
- AB Hatchback (berlină cu ușă spate 
rabatabilă)
- AC Break
- AD Coupé
- AE decapotabilă
- AF vehicul monovolum Autoturism de 
alt tip decât cele menţionate la categoriile 
de la AA la AE. Dacă acest vehicul 
îndeplineşte următoarele două condiţii:
1) exceptând locul şoferului, numărul de 
locuri pe scaun nu este mai mare de şase. 
Se consideră că „un loc pe scaun” este 
disponibil atunci când vehiculul este 
prevăzut cu puncte „accesibile” de 
ancorare a scaunelor. (Accesibil 
înseamnă acele puncte de ancorare care 
pot fi utilizate. Pentru a împiedica accesul 
la punctele de ancorare constructorul 
trebuie să împiedice fizic utilizarea lor, de 
exemplu prin sudarea unor plăci 
deasupra acestora sau prin montarea 
unor dispozitive permanente care nu pot fi 
înlăturate cu ajutorul unor scule 
disponibile în mod normal) şi
2) P – (M + N * 68) ≤ N * 68 
unde:
P = masa de încărcare maxim admisibilă 
din punct de vedere tehnic, în kg
M = masa în stare de funcționare, în kg 
(masa de referință )
N = numărul de locuri șezând, 
exceptându-l pe cel al conducătorului 
auto,
acest vehicul este considerat ca fiind un 
autoturism.
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Or. en

Justificare

With this definition of passenger car also heavier versions that can carry some load, but not 
much in relation to the number of seats, will be covered by the legislation.

Amendamentul 83
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Nu se aplică „vehiculelor proiectate 
în scopul îndeplinirii unor nevoi sociale 
specifice”.

Or. en

Justificare

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider and heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.

Amendamentul 84
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate;

Or. en
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Amendamentul 85
Jens Holm

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
la Directiva 2007/46/CE;

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Amendamentul 86
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „ecoinovaţie” înseamnă orice măsură 
sau inovaţie tehnologică despre care s-a 
demonstrat că aduce o contribuţie 
măsurabilă la reducerea emisiilor de CO2
şi care nu este nici inclusă, nici tratată 
corespunzător în definiţiile 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi nu 
este tratată de măsurile suplimentare 
prevăzute la articolul 1. Se întocmeşte o 
listă de măsuri exhaustivă.

Or. fr
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Justificare

These eco-innovations may deliver a contribution to the environment, but they should be 
limited to a defined list.

Amendamentul 87
Martin Callanan, Pilar Ayuso

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „ecoinovaţie” înseamnă orice măsură 
sau inovaţie tehnologică despre care s-a 
demonstrat că aduce o contribuţie 
măsurabilă la reducerea emisiilor de CO2
care nu este inclusă, sau care nu este 
tratată corespunzător în definiţiile 
Regulamentului (CE) nr. 715/2007 şi nu 
este tratată de măsurile suplimentare 
prevăzute la articolul 1.

Or. en

Justificare

A definition is required for those CO2 emission reducing innovations that further improve 
CO2 performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not 
show in the test cycle. These eco-innovations can deliver a substantial contribution to the 
environment, the driver and European society as a whole.

Amendamentul 88
Jorgo Chatzimarkakis

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „ecoinovaţii” înseamnă toate acele 
măsuri luate de producătorii de 
automobile şi de furnizorii acestora care 
dovedesc că aduc o contribuţie 
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măsurabilă la reducerea gazelor cu efect 
de seră, în special a CO2, şi care nu sunt 
cuprinse în procedura de testare 
prevăzută de Regulamentul 2007/715/CE.

Or. en

Justificare

All technological possibilities should be used and taken into account so that there is a 
sufficiently large incentive for manufacturers to introduce ecological innovations. 
Encouraging innovations to further reduce carbon emissions, going beyond the additional 
measures under Article 1, will not only help to preserve the environment but also promote 
R&D in Europe, increase the competitiveness of the European automobile industry, create 
high-value jobs and bring about further technological developments .

Amendamentul 89
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „vehicule cu emisii zero” sau „VEZ” 
înseamnă, în relaţie cu autoturismele, un 
vehicul care nu produce emisii de CO2, 
fie că este staţionat sau în funcţiune.

Or. en

Justificare

Für besonders innovative Fahrzeuge, die kein CO2-Ausstoss verursachen muss es einen
Innovationsbonus geben, damit diese Fahrzeuge schneller auf den Markt kommen.
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Amendamentul 90
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „limita de emisii specifice” înseamnă, 
în ceea ce priveşte orice autoturism 
înmatriculat în cadrul comunităţii, 
emisiile specifice de CO2 permise pentru 
autoturismul în cauză.

Or. en

Amendamentul 91
Martin Callanan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „vehicule proiectate pentru a 
îndeplini nevoi sociale specifice” 
înseamnă vehiculele din categoria M1 
care pot fi:
(i) vehicule cu destinație specială, astfel 
cum au fost definite în Directiva 
46/2007/CE, cu o masă de referință de 
peste 2 000 kg; sau 
(ii) vehicule cu o masă de referință de 
peste 2 000 kg, proiectate astfel încât să 
poată transporta şapte sau mai mulţi 
pasageri, inclusiv conducătorul auto, cu 
excepţia vehiculelor din categoria M1G, 
astfel cum au fost definite în Directiva 
46/2007/CE; sau
(iii) vehicule cu o masă de referință de 
peste 1760 kg construite în mod special în 
scop comercial, care permit utilizarea de 
scaune rulante în interiorul vehiculului.

Or. en



AM\728751RO.doc 71/201 PE407.904v01-00

RO

Justificare

The vehicles defined fulfil the needs of dedicated transport functions such as shuttle buses, 
rescue and recovery services. Such vehicles often have a specific vehicle construction (higher, 
wider or heavier bodies) with special gearing and hence slightly higher CO2 emissions. The 
segment volumes of these groups of vehicles are relatively low and the slightly higher CO2 
emissions are negligible in terms of their overall impact on the CO2 legislation target.

Amendamentul 92
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fb) „vehicul cu emisii scăzute” înseamnă 
un vehicul cu un nivel de emisii de CO2
mai mic de 50g/km.

Or. de

Justificare

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce very 
low levels of CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendamentul 93
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Miroslav Mikolášik, Horst 
Schnellhardt, Lambert van Nistelrooij, Renate Sommer, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Christa Klaß, Richard Seeber

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „eco-inovaţie” înseamnă orice 
inovaţie tehnologică care, indiferent de 
comportamentul şoferului, aduce o 
contribuţie demonstrabil şi, măsurabilă la 
reducerea emisiilor de CO2 şi care nu este 
inclusă sau luată considerare în mod 
suficient de noul ciclu de testare european 
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[Regulamentul (CE) nr. 715/2007] şi nu 
este acoperit de măsurile suplimentare 
menţionate la articolul 1. 

Or. de

Justificare

The aim of this amendment is to promote innovations designed to reduce CO2 emissions 
which improve CO2 efficiency more than the additional measures referred to in Article 1. 
These eco-innovations can make a contribution to the environment, to drivers and to 
European society. In addition, it seeks to foster the competitiveness and creativity of the 
European automobile industry and create highly-skilled R&D jobs in that industry and to 
offer incentives for greater eco-investment on the world market.

Amendamentul 94
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicul alimentat cu carburanţi 
alternativi” înseamnă vehicul în sensul 
definiţiei din regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi măsurile sale de aplicare.

Or. en

Justificare

The Euro V Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).
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Amendamentul 95
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicule cu emisii zero” sau „VEZ” 
înseamnă, în relaţie cu autoturismele, un 
vehicul care nu produce emisii de CO2, 
fie că este staţionat sau în funcţiune.

Or. en

Justificare

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.

Amendamentul 96
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
la Directiva 2007/46/CE;

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.
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Amendamentul 97
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
la Directiva 2007/46/CE;

Or. en

Justificare

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Amendamentul 98
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „ecran de monitorizare a consumului 
de carburant” înseamnă un ecran prezent 
pe bord care prezintă în mod constant 
nivelul de combustibil utilizat (1/100 km), 
care nu poate fi oprit şi  pe care 
conducătorul auto trebuie să îl vadă cu 
uşurinţă în timp ce conduce.

Or. en
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Justificare

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.

Amendamentul 99
Martin Callanan, Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „autovehicul cu un nivel extrem de
redus al emisiilor de dioxid de carbon” 
înseamnă un autovehicul care emite mai 
puţin de 50 g CO2/km, nivel măsurat în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi specificat ca emisie masică de 
CO2 (combinată) în certificatul de 
conformitate.

Or. en

Justificare

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.
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Amendamentul 100
Åsa Westlund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicul flex-fuel pe bază de etanol” 
înseamnă vehicul în sensul definiţiei din 
regulamentul (CE) nr. 715/2007 şi 
măsurile sale de aplicare.

Or. en

Justificare

The Euro 5 Regulation already describes flex fuel ethanol vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).

Amendamentul 101
Karl-Heinz Florenz

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „vehicule alimentate cu carburanţi 
alternativi” înseamnă vehicule în sensul 
definiţiei din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi măsurile sale de aplicare.

Or. de

Justificare

The Euro 5 regulation already describes alternative-fuel vehicles as vehicles with a fuel-
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).
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Amendamentul 102
Anders Wijkman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „vehicul alimentat cu carburanţi 
alternativi” înseamnă vehicul în sensul 
definiţiei din regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi măsurile sale de aplicare.

Or. en

Amendamentul 103
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) „ecoinovaţie” înseamnă orice 
măsură sau inovaţie tehnică care are o 
contribuţie măsurabilă la reducerea 
emisiilor de dioxid de carbon, dar care nu 
este tratată în mod corespunzător în 
definiţiile din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 sau nu este acoperită deloc de 
acestea şi care nu este tratată de măsurile 
suplimentare menţionate la articolul 1.

Or. sv

Justificare

There are measures and solutions which help to reduce carbon dioxide emissions but which 
are not covered by Article 1 and which do not reveal themselves in the test cycle. If we are 
serious about our ambition of reducing carbon dioxide emissions, we must promote such 
innovations, and car manufacturers must be given an incentive to make progress. One 
example of an eco-innovation could be energy-efficient bulbs: LEDs (light-emitting diodes) 
can be 20 times more efficient than traditional bulbs.
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Amendamentul 104
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) „limita maximă de emisii specifice” 
înseamnă, în ceea ce priveşte orice 
autoturism înmatriculat în cadrul 
comunităţii, emisiile specifice maxime de 
CO2 permise pentru autoturismul în 
cauză.

Or. en

Justificare

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Amendamentul 105
Christofer Fjellner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „vehicul alimentat cu carburanţi 
alternativi” înseamnă vehicul în sensul 
definiţiei din regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi măsurile sale de aplicare.

Or. en

Justificare

The Euro 5 Regulation already describes alternative fuel vehicles as vehicles with one fuel 
storage system that can run on different mixtures of two or more fuels (biofuels).
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Amendamentul 106
Anders Wijkman

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „pata de contact” înseamnă 
ecartamentul unei maşini înmulţit cu 
ampatamentul, astfel cum se specifică în 
certificatul de conformitate şi cum este 
definită la punctele 2.1 şi 2.3 din anexa I 
la Directiva 2007/46/CE;

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.

Amendamentul 107
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(fa) „Întreprinderi asociate” înseamnă:

Or. en
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(Article 3, paragraph 2 is moved to Article 3, paragraph 1, point fa)

Justificare

To merge paragraph 1 and 2 of Article 3 for clarity reasons.

Amendamentul 108
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Article 3 – paragraph 2 – point e a (new)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) Întreprinderile nu sunt descrise drept 
asociate dacă Comisia decide, în urma 
unei cereri, că întreprinderea care 
întruneşte condiţiile de la literele (a)-(e) 
de fapt nu controlează cealaltă 
întreprindere. 

Or. de

Justificare

On the basis of national rules in the area of company law or the law on co-determination, 
situations are conceivable in which, although the criteria laid down in paragraph 2 have been 
met, one undertaking does not in fact control the ‘other’ undertaking, in particular when it 
comes to decision-making on the range of models to be manufactured, the issue of specific 
relevance under this regulation.

Amendamentul 109
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că, în 2012, 25 %, 
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sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

în 2013, 50 %, în 2014, 75 %, iar în 2015 
şi în fiecare an calendaristic ulterior, 
100% din media emisiilor specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivele specifice 
privind emisiile stabilite în conformitate cu 
Anexa I pentru parcul de autovehicule al 
constructorului respectiv sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 9, în conformitate cu 
respectiva derogare.

În acest scop, emisiile de CO2, adaptate în 
funcţie de reducerea emisiilor realizată 
prin intermediul inovaţiilor ecologice, se 
echilibrează pe o durată de trei ani 
consecutivi, astfel cum prevede articolul 7

Or. en

Justificare

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated in CARS21. It is 
unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, techni cal delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendamentul 110
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
obiectivele specifice privind emisiile 
stabilite în conformitate cu Anexa I sau, în 
cazul în care unui constructor i se acordă o 
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derogare în temeiul articolului 9, în 
conformitate cu respectiva derogare.

derogare în temeiul articolului 9, în 
conformitate cu respectiva derogare.

Or. de

Justificare

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date 
would be at odds with economic realities.

Amendamentul 111
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că, în 2012, 25 %, 
în 2013, 50 %, în 2014, 75 %, iar în 2015 
şi în fiecare an calendaristic ulterior, 
100% din media emisiilor specifice de 
CO2 nu depăşeşte obiectivele specifice 
privind emisiile stabilite în conformitate cu 
Anexa I pentru parcul de autovehicule al 
constructorului respectiv sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 9, în conformitate cu 
respectiva derogare. În acest scop, emisiile 
de CO2, adaptate în funcţie de reducerea 
emisiilor realizată prin intermediul eco 
inovaţiilor, se echilibrează pe o durată de 
trei ani consecutivi, astfel cum prevede 
articolul 7

Or. en

Justificare

To ensure the automotive industry can comply with the CO2 emissions from the beginning, an 
adequate lead-time and constant planning certainties are essential as stated  in CARS21. It is 
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unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendamentul 112
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Karsten 
Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Holger Krahmer, Christa Klaß, Miroslav 
Mikolášik

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că, în 2012, 25 %, 
în 2013, 50 %, în 2014, 75 %, iar în 2015 
şi în fiecare an calendaristic ulterior, 
100% din media emisiilor specifice de 
CO2 ale parcului de autovehicule nu 
depăşesc obiectivele specifice privind 
emisiile stabilite în conformitate cu Anexa 
I pentru parcul de autovehicule al 
constructorului respectiv sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 9, în conformitate cu 
respectiva derogare.

Or. de

Justificare

Manufacturers should be given an appropriate lead-in time and constant planning certainty. 
The development process for new vehicles takes between five and seven years, so that vehicles 
which will be on the market in 2012 are already in the development process or are already 
being introduced. In the light of technical procurement constraints of this kind, the 
amendment proposes that a growing proportion of a manufacturer’s output should meet its 
specific emissions target.
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Amendamentul 113
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
obiectivele specifice privind emisiile 
stabilite în conformitate cu Anexa I.

Or. en

Justificare

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.

Amendamentul 114
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

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

Justificare

A reference should be made in this Article to the overall emission targets.

Amendamentul 115
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Or. en

Justificare

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007, and intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.

Amendamentul 116
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2015 şi pentru fiecare an 
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calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Or. en

Justificare

The targets should be set for 2015 onwards to respect the car manufacturers new passenger 
car development timeframe.

Amendamentul 117
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
specifice de CO2 a 25 % din parcul său de 
automobile în 2012, 50 %, în 2013, 75 %, 
în 2014 şi 100% în 2015 şi în fiecare an 
calendaristic ulterior, nu depăşesc 
obiectivele specifice privind emisiile 
pentru parcul de autovehicule al 
constructorului respectiv 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. În acest scop, emisiile 
de CO2 , ajustate pe baza reducerii acestor 
emisii determinate de implementarea unor 
măsuri ecologice inovatoare, vor trebui 
echilibrate în decursul a doi ani 
consecutivi, în conformitate cu articolul 7.
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Or. es

Justificare

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, 
or, by comparison with other sectors under the European emissions  trading scheme, EUR/t 
20 to 40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of 
energy-efficient transport to the tune of EUR/t 20.

Amendamentul 118
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că, în 2012, 25 %, 
în 2013, 50 %, în 2014, 75 %, iar în 2015 
şi în fiecare an calendaristic ulterior, 
100% din media emisiilor specifice de CO2
ale parcului său de autovehicule nu 
depăşesc obiectivele specifice privind 
emisiile stabilite în conformitate cu Anexa 
I pentru parcul de autovehicule al 
constructorului respectiv sau, în cazul în 
care unui constructor i se acordă o derogare 
în temeiul articolului 9, în conformitate cu 
respectiva derogare.

În acest scop, emisiile de CO2 revizuite în 
lumina emisiilor de CO2 rezultate din eco-
inovaţii sunt stabilite pentru trei ani 
consecutivi, ca în articolul 7.

Or. fr

Justificare

It is not realistic to expect a manufacturer to individually influence CO2 emissions each 
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calendar year taking account of the unpredictable complexities of the European scene such as
the uncertainties of the calendar and logistics, the differences in monitoring and unexpected 
changes in demand from customers, technical delays in the planned launches of new vehicle 
models and the overall economic situation in the various Member States. Eco-innovations 
improve CO2 performance more than the additional measures mentioned in Article 1 which 
do not appear in the test cycle.

Amendamentul 119
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament
Articolul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
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.

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2012 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, fiecare constructor de 
autoturisme se asigură că media emisiilor 
sale specifice de CO2 nu depăşeşte 
obiectivele specifice privind emisiile 
stabilite în conformitate cu Anexa I.

Or. en

Justificare

There is no Justificare for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of 
company that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new 
cars registered would drop out of the scope of the legislation.

Amendamentul 120
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
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ianuarie 2020 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, media emisiilor 
specifice de CO2 pentru autoturisme va fi 
stabilită pe baza revizuirii în temeiul 
articolului 10, dar nu poate fi, ‚în nicio 
situaţie, mai mare de 80g CO2/km..

Or. en

Justificare

This amendment proposes a medium term (2020) target that is more ambitious than that 
agreed by Parliament on October 2007. This is in recognition of the very much more 
progressive stance now being taken by the industry and the pressure for change being exerted 
by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Amendamentul 121
Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În acest scop, emisiile de CO2, adaptate în 
funcţie de reducerea emisiilor realizată 
prin intermediul eco inovaţiilor, se 
echilibrează pe o durată de trei ani 
consecutivi, astfel cum prevede articolul 7

Or. en

Justificare

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Amendamentul 122
Matthias Groote, Åsa Westlund

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru constructorii care fabrică vehicule 
cu emisii zero, fiecare vehicul nou de 
acest tip înmatriculat până în 2015 se 
numără de trei ori la calcularea emisiilor 
medii specifice de CO2.

Or. de

Justificare

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce very 
low volumes of CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.

Amendamentul 123
Matthias Groote, Åsa Westlund

Propunere de regulament
Article 4 – subparagraph 1 b (new)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru constructorii care fabrică vehicule 
cu emisii scăzute, fiecare vehicul nou de 
acest tip înmatriculat până în 2015 
inclusiv se numără de 1,5 ori ori la 
calcularea emisiilor medii specifice de 
CO2.

Or. de

Justificare

There must be an innovation bonus for particularly innovative vehicles which produce very 
low volumes of CO2 emissions, so that these vehicles come on to the market more quickly.
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Amendamentul 124
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2013 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior până la şi inclusiv 
anul care începe la 1 ianuarie 2020, 
fiecare constructor de autoturisme se 
asigură că media emisiilor sale specifice 
de CO2 nu depăşeşte obiectivele specifice 
privind emisiile stabilite în conformitate 
cu Anexa I alineatul 1, atingând 80g 
CO2/km la 1 ianuarie 2020. .

Or. en

Justificare

Binding long-term targets are needed to give car manufacturers the long-term perspective 
they need.

Amendamentul 125
Anja Weisgerber, Renate Sommer, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, 
Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru constructorii care fabrică maşini 
cu emisii specifice de CO2 cu 20%, 30%, 
40% şi 50% mai mici decât obiectivul 
stabilit în anexa I, la calcularea emisiilor 
specifice medii de CO2 fiecare nou vehicul 
înmatriculat până în 2015 inclusiv se 
numără de două, trei, patru sau cinci ori, 
corespunzător procentajului cu care 
emisiile scad sub obiectivul stabilit. 
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Or. de

Justificare

Der Verordnungsentwurf der Kommission setzt insgesamt zu wenig auf die Schaffung von 
Anreizen für solche Hersteller, die Fahrzeuge auf den Markt bringen, die mehr als die 
vorgegebenen Minderungsziele erreichen. Durch solche Anreize werden aber gerade die 
Voraussetzungen geschaffen, um die Hersteller und Zulieferer dazu zu veranlassen, sein ihre 
technologischen Möglichkeiten zu jeder Zeit möglichst vollständig auszuschöpfen. Daher ist 
die Idee so genannter  Super Credits zu begrüßen. Dies ist ein Mittel, um solche Anreize zu 
schaffen. Zugleich sollten aber auch hier keine Wettbewerbsverzerrungen perpetuiert werden. 
Der Vorschlag eines starren Grenzwertes für die Vergabe von Supercredits widerspricht dem 
Grundgedanken des Regulierungsentwurfs. Da der CO2-Austoß immer in Bezug zum Gewicht 
gesetzt wird, ist die Beurteilung der „Güte“ des CO2-Ausstoßes auch immer im Verhältnis zu 
diesem Parameter zu werten. Ein großer Familien-Van ist aus physikalisch-technischen 
Gegebenheiten schwerer und verbraucht daher mehr Kraftstoff. Aber auch ein schwereres 
Fahrzeug kann besonders effizient sein, wenn es im Vergleich zu seinem Segmentdurchschnitt 
wesentlich weniger CO2 emittiert. Zugleich werden bestimmte Technologien, die in Zukunft 
zur Senkung des CO2-Ausstosses gebraucht werden, aufgrund der hohen Investitionskosten 
vor allem durch größere Fahrzeuge in den Markt gebracht. Solche Fahrzeuge sollten 
entsprechend ihrer prozentualen Unterschreitung belohnt werden. Für die Gewährung von 
Super-Credits müssen sie  jedoch mindestens 20 %  besser sein als ihr Zielwert sein. 
Abgestuft von einer Unterschreitung von 20 % bis 50 % der spezifischen Zielwerte sind 
Anreize zu setzen.  Ein prozentualer Wert ist zur Schaffung größtmöglicher Anreize über alle 
Fahrzeuge einem starren Grenzwert vorzuziehen.

Amendamentul 126
Karl-Heinz Florenz, Holger Krahmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru constructorii care fabrică maşini 
cu emisii specifice de CO2 cu 50% mai 
mici decât obiectivul stabilit în anexa I la 
prezentul regulament, la calcularea 
emisiilor specifice medii de CO2 fiecare 
nou vehicul de acest tip înmatriculat până 
în 2015 inclusiv se numără de cinci ori, 
corespunzător procentajului cu care 
emisiile scad sub obiectivul stabilit.

Or. de
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Justificare

Aim: create incentives for manufacturers to bring vehicles on to the market which achieve 
emissions reductions which go beyond the set targets, without distorting competition.  The 
proposal of a rigid threshold for the award of supercredits is at odds with the basic thinking 
underpinning the proposal for a regulation.  Since CO2 emissions are always assessed on the 
basis of mass, the 'quality' of the CO2 emissions must likewise always be assessed on the basis 
of that parameter.

Amendamentul 127
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul calendaristic care începe la 1 
ianuarie 2021, pentru fiecare an 
calendaristic ulterior până la şi inclusiv 
anul care începe la 1 ianuarie 2025, 
precum şi pentru fiecare an calendaristic 
ulterior acestui moment, fiecare 
constructor de autoturisme se asigură că 
media emisiilor sale specifice de CO2 nu 
depăşeşte obiectivele specifice privind 
emisiile stabilite în conformitate cu Anexa 
I alineatul 1, atingând 60 g CO2/km la 1 
ianuarie 2025.

Or. en

Justificare

120 grams without additional measures in 2012 is the original Commission proposal and the 
technology to achieve this is available. In addition, binding long-term targets are needed to 
give car manufacturers the long-term perspective they need.
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Amendamentul 128
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând de la 1 ianuarie 2016, pe baza 
unor criterii legate de emisii sau de 
consumul de carburanţi, autorităţile 
naţionale refuză omologarea de tip CE 
sau naţional a noilor tipuri de 
autovehicule care, astfel cum prevede 
anexa I la alineatele 1 şi 2, depăşesc 
obiectivul lor de reducere a emisiilor 
specifice cu 50 de procente.

Or. en

Justificare

A maximum CO2-emission ceiling for each vehicle is necessary.

Amendamentul 129
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Vehicule flex-fuel

Pentru a stabili în ce măsură fiecare 
dintre constructorii de autoturisme 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice prevăzut la articolul 4, nivelul 
emisiilor de CO2 declarat în certificatul 
de conformitate al oricărui vehicul flex 
fuel pe bază de etanol înmatriculat în 
Uniunea Europeană trebuie redus cu un 
procent de 5% şi un maxim de 8g CO2/km 
drept recunoaştere a capacităţilor 
importante tehnologice de reducere a 
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emisiilor şi de funcţionare pe baza a două 
tipuri de carburanţi. Această reducere nu 
se aplică în cazul vehiculelor cu o masă 
de referință de peste 2 000 kg
Acest coeficient devine 20% cu un maxin 
de 30g CO2/km dacă cel puţin 10% din 
staţiile de alimentare din statele membre 
în care este înregistrat vehiculul 
furnizează E85 care corespunde criteriilor 
de durabilitate ale UE. Nici această 
reducere nu se aplică în cazul vehiculelor 
cu o masă de referință de peste 2 000 kg.

Or. en

Justificare

Fuel suppliers have the tendency to not provide infrastructure for biofuels until there is an 
adequate demand for the fuel. Flex fuel technology, with the possibility to automatically drive 
on a combination of petrol and biofuels is a way to open the market for biofuels. Together 
with the upcoming sustainability criteria for biofuels and more efficient vechicle technology 
this is one of several ways to reduce CO2 emissions.

Amendamentul 130
Gunnar Hökmark, Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Obiectivul privind emisiile specifice 

pentru „vehiculele alimentate cu 
carburanţi alternativi”

Pentru a stabili în ce măsură fiecare 
dintre constructorii de autoturisme 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice prevăzut la articolul 4, nivelul 
emisiilor de CO2 declarat în certificatul 
de conformitate al oricărui „vehicul 
alimentat cu carburanţi alternativi”, astfel 
cum a fost definit în Regulamentul CE nr. 
715/2007 şi înmatriculat în Uniunea 



PE407.904v01-00 96/201 AM\728751RO.doc

RO

Europeană trebuie redus cu un coeficient 
de 5% şi un maxim de 8g CO2/km drept 
recunoaştere a capacităţilor importante 
tehnologice de reducere a emisiilor şi de 
funcţionare pe baza a două tipuri de 
carburanţi. Acest coeficient devine 20% 
dacă cel puţin 10% din staţiile de 
alimentare din statele membre în care este 
înregistrat vehiculul furnizează 
biocombustibili care corespund criteriilor 
de durabilitate ale UE.

Or. en

Justificare

Fuel suppliers are not likely to provide a full refueling network until there is an adequate 
demand for the fuel. To overcome this problem, automakers are putting additional technology 
into alternative fuel vehicles to enable them to automatically sense and operate on 
combinations of petroleum and biofuels. This additional technological capability, positions 
these vehicles for the duration of their useful lives (average 12 years) to operate on biofuels. 
As these biofuels become more widely available, this could contribute to a very significant 
redcution in CO2 emissions from the vehicle fleet on a well to wheels basis. The EU is 
currently putting in placing criteria for biofuels to ensure their sustainability.

Amendamentul 131
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Autovehicule cu un nivel extrem de redus 

al emisiilor de dioxid de carbon
Pentru a stabili în ce măsură fiecare 
dintre constructorii de autoturisme 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice prevăzut la articolul 4, fiecare 
autovehicul cu un nivel extrem de redus 
al emisiilor de dioxid de carbon
înmatriculat în Uniunea Europeană 
contribuie la calcularea nivelului mediu 
al emisiilor specifice de CO2 pe baza unui 
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factor de multiplicare, care urmează să fie 
eliminat progresiv între 1 ianuarie 2012 şi 
anul ce începe la 1 ianuarie 2016, astfel 
cum se stabileşte în Anexa 1a.

Or. en

Justificare

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.

Amendamentul 132
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a 
Obiective privind emisiile specifice

Pentru a stabili în ce măsură fiecare 
dintre constructorii de autoturisme 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice prevăzut la articolul 4, emisiile 
de CO2 menţionate pe certificatul de 
conformitate pentru fiecare vehicul 
alimentat cu carburanţi alternativi 
înmatriculat în Uniunea Europeană se 
reduce cu 5%.

Or. en

Justificare

Alternative fuels offer the potential to significant reduce CO2 emissions on a well to wheels 
basis. The vehicle fleet should therefore be adapted to enable the use of these fuels.
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Amendamentul 133
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a 
Limitele emisiilor specifice

Începând de la 1 ianuarie 2012, pe baza 
unor criterii legate de emisii sau de 
consumul de carburanţi, autorităţile 
naţionale refuză omologarea de tip CE 
sau naţional a noilor tipuri de 
autovehicule care depăşesc obiectivul lor 
de reducere a emisiilor specifice 
determinat în conformitate cu anexa I cu 
mai mult de 60 g CO2/km.

Or. en

Amendamentul 134
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Obiectivul privind emisiile specifice 

pentru vehiculele alimentate cu 
carburanţi alternativi

Pentru a stabili în ce măsură fiecare 
dintre constructorii de autoturisme 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice prevăzut la articolul 4, nivelul 
emisiilor de CO2 declarat în certificatul 
de conformitate al oricărui vehicul 
alimentat cu carburanţi alternativi, astfel 
cum a fost definit în Regulamentul CE nr. 
715/2007, înmatriculat în Uniunea 
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Europeană, se reduce cu 5% drept 
recunoaştere a importantului potenţial 
tehnic şi a importantelor capacităţi de 
reducere a emisiilor oferite de sistemul de 
funcţionare pe bază de doi carburanţi.  
Această reducere devine 20% dacă cel 
puţin 10% din staţiile de alimentare din 
statele membre în care este înregistrat 
vehiculul furnizează biocombustibili care 
corespund criteriilor de durabilitate ale 
UE.

Or. de

Justificare

The oil industry will only set up a full network of filling stations offering new fuels if there is 
adequate demand. In order to overcome this problem, automobile manufacturers are fitting 
their vehicles with a technology which enables engines to run on any combination of petrol 
and biofuel - a sensor automatically recognises the nature of the fuel mixture. As a result, the 
vehicles in question can run on biofuels throughout the duration of their useful lives (roughly 
12 years), which may lead to significant reductions in CO2 emissions.

Amendamentul 135
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Obiectivul privind emisiile specifice 

pentru vehiculele alimentate cu 
carburanţi alternativi

Pentru a stabili în ce măsură fiecare 
dintre constructorii de autoturisme 
respectă obiectivul privind emisiile 
specifice prevăzut la articolul 4, nivelul 
emisiilor de CO2 declarat în certificatul 
de conformitate al fiecărui vehicul 
alimentat cu carburanţi alternativi, astfel 
cum a fost definit în Regulamentul CE nr. 
715/2007 şi înmatriculat în Uniunea 
Europeană se reduce cu un coeficient de 
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5% drept recunoaştere a importantelor 
capacităţi tehnologice şi de reducere a 
emisiilor pentru vehiculele care 
funcţţionează pe bază de biocarburanţi, în 
conformitate cu definiţia de la 
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, care 
întrunesc criteriile europene în materie de 
durabilitate. Acest coeficient creşte linear 
în relaţie cu consumul efectiv de 
biocombustibili care întrunesc criteriile 
europene în materie de durabilitate, 
pentru fiecare stat membru. În momentul 
în care parcul de automobile care 
funcţionează pe bază de biocarburanţi 
dintr-o ţară anume funcţionează pe bază 
de biocarburanţi în proporţie mai mare 
sau egală cu 80%, coeficientul creşte la 
nivelul maxim de 20%. 

Or. en

Justificare

The proposed type approval system gives no credits for vehicles that are designed to run on 
biofuels, only or part-time. This amendment gives a 5% target-reduction in order to give car 
manufacturers an incentive to produce alternative fuel vehicles, which in itself spur on the 
technological innovations within this area. The amendment also connects the potential 
reduction to the actual consumption of biofuels that meets the EU sustainabily criteria. This 
way the amendment gives the car manufacturers an incentive to produce cars that can run at 
both petroleum and biofuels, but at the same time gives them the incentive to stimulate 
consumtion of biofuels that meets the EU sustainability criteria - and that way reduces the 
CO2 emissions by approximately 35%.

Amendamentul 136
Dorette Corbey

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru îndeplinirea obligaţiilor lor de 
a introduce vehicule cu emisii zero, în 
conformitate cu anexa I punctul 2a, 
constructorii pot forma o asociaţie. 
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Or. en

Justificare

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles by setting threshold 
targets. In order to achieve these targets manufacturers should be allowed to form a pool.

Amendamentul 137
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. Cu excepţia notificării în temeiul 
alineatului (3), constructorii dintr-o 
asociaţie care transmite informaţii 
Comisiei sunt priviţi ca un singur 
constructor în sensul î.

7. Cu excepţia notificării în temeiul 
alineatului (3), constructorii dintr-o 
asociaţie care transmite informaţii 
Comisiei sunt priviţi ca un singur 
constructor în sensul îndeplinirii 
obligaţiilor care le revin în conformitate 
cu articolul 4. Informaţiile de 
monitorizare şi de raportare sunt 
înregistrate, transmise şi puse la dispoziţie 
în registrul central atât pentru 
constructorii individuali, cât şi pentru 
orice asociaţie.

Or. en

Amendamentul 138
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Renate Sommer, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2012 şi pentru fiecare an ulterior, fiecare 
stat membru înregistrează informaţiile 
privind fiecare autoturism nou înmatriculat 
pe teritoriul său în conformitate cu partea 
A a anexei II .
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Or. de

Justificare

Monitoring and notification of average emissions should start  when the new rules are 
introduced, in order to prevent market distortions and discrimination against manufacturers.

Amendamentul 139
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 şi pentru fiecare an ulterior, fiecare 
stat membru înregistrează informaţiile 
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 şi pentru fiecare lună ulterioară, 
fiecare stat membru înregistrează 
informaţiile privind fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul său în 
conformitate cu partea A a anexei II . 
Informaţiile ar trebui transmise 
constructorilor.

Or. en

Justificare

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Amendamentul 140
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 şi pentru fiecare an ulterior, fiecare 

1. Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2012 şi pentru fiecare lună ulterioară, 
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stat membru înregistrează informaţiile 
privind fiecare autoturism nou înmatriculat 
pe teritoriul său în conformitate cu partea 
A a anexei II .

fiecare stat membru înregistrează 
informaţiile privind fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul său în 
conformitate cu partea A a anexei II . 
Informaţiile ar trebui transmise 
constructorilor.

Or. en

Justificare

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.

Amendamentul 141
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 şi pentru fiecare an ulterior, fiecare 
stat membru înregistrează informaţiile 
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 şi pentru fiecare lună ulterioară, 
fiecare stat membru înregistrează 
informaţiile privind fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul său în 
conformitate cu partea A a anexei II . 
Informaţiile ar trebui transmise 
constructorilor.

Or. en

Justificare

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. Manufacturers need to know monthly performance data so as to be able to, if 
necessary, respond to market developments.
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Amendamentul 142
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 28 februarie 2011 şi în fiecare an 
ulterior, statele membre determină şi 
transmit Comisiei informaţiile menţionate 
în partea B a anexei II cu privire la anul 
calendaristic precedent. Datele se transmit 
în conformitate cu formatul menţionat în 
partea C a anexei II.

2. Până la 31 iulie 2012 şi în fiecare 
semestru ulterior, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate 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 menţionat în partea C a anexei II.

Or. en

Justificare

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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 143
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 28 februarie 2011 şi în fiecare an 
ulterior, statele membre determină şi 
transmit Comisiei informaţiile menţionate 
în partea B a anexei II cu privire la anul 
calendaristic precedent. Datele se transmit 
în conformitate cu formatul menţionat în 
partea C a anexei II.

2. Până la 28  februarie 2011 şi în fiecare 
an ulterior, statele membre determină şi 
transmit Comisiei informaţiile menţionate 
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 menţionat în 
partea C a anexei II.
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Justificare

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 144
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Până la 28 februarie 2011 şi în fiecare an 
ulterior, statele membre determină şi 
transmit Comisiei informaţiile menţionate 
în partea B a anexei II cu privire la anul 
calendaristic precedent. Datele se transmit 
în conformitate cu formatul menţionat în 
partea C a anexei II.

2. Până la 31 iulie 2012 şi în fiecare 
semestru ulterior, statele membre 
determină şi transmit Comisiei informaţiile 
menţionate 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 menţionat în partea C a anexei II.

Or. en

Justificare

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis. Therefore, the Member States must deliver the data on a half-year basis too. 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.
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Amendamentul 145
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 6 –  alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2016 şi în fiecare an ulterior, statul 
membru determină şi transmite Comisiei 
informaţiile menţionate în partea B a 
anexei II în ceea ce priveşte anul 
calendaristic precedent privind vehiculele 
cu emisii zero, pe baza metodei de calcul a 
emisiilor cu efect de seră legate de energia 
utilizată pentru producerea de combustibil 
pentru vehiculele cu emisii zero, astfel 
cum este menţionat la alineatul (4a). 
Datele se transmit în conformitate cu 
formatul menţionat în partea C a anexei 
II.

Or. en

Justificare

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Amendamentul 146
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Comisia ţine un registru central al 
datelor raportate de statele membre în 
conformitate cu prezentul articol şi, până la 
30 iunie 2011 şi în fiecare an ulterior, 

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

Or. en

Justificare

Monitoring and reporting should go in line with the implementation of the regulation in order 
to avoid market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the starting year 
should be 2012. It is key that manufacturers know early on what the official CO2 figure will 
be and hence the Commission’s provisional calculations and report must be on a half-year 
basis.

Amendamentul 147
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Comisia stabileşte înainte de 1 
ianuarie 2010 o metodă de calcul a 
emisiilor de gaz cu efect de seră legate de 
energia utilizată pentru producerea de 
combustibil pentru vehiculele cu emisii 
zero de CO2 per stat membru, cu excepţia 
cazului în care un constructor poate 
dovedi că volumul de energie utilizat 
pentru producerea de combustibil pentru 
vehiculele sale cu emisii zero de CO2 este 
mai mic decât media.

Or. en

Justificare

Zero emission vehicles cause indirect GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. A methodology is needed to calculate these indirect 
emissions.
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Amendamentul 148
Bogusław Sonik

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 greşeli, specificând statul 
membru în cazul căruia consideră că s-a 
comis greşeala.

5. În termen de 6 luni de la primirea 
notificării privind calculele provizorii 
pentru anul calendaristic, în conformitate 
cu alineatul (4), constructorii pot 
notifica Comisia cu privire la eventualele 
greşeli, specificând statul membru în 
cazul căruia consideră că s-a comis 
greşeala.

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

Comisia analizează orice notificare din 
partea constructorilor şi, până la 31 martie 
anul următorul, confirmă sau modifică şi 
confirmă calculele provizorii, în 
conformitate cu alineatul (4) pentru 
întregul an.

Or. en

Justificare

With the expansion of the EU to 27 Member States and with it the need for CO2 data 
verification, it is not viable for manufacturers, to notify the Commission of any errors in the 
data of the Member States within 2 months.

Amendamentul 149
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La cererea unui constructor, 
inovaţiile ecologice sunt luate în calculul 
mediei de emisii de CO2 ale 
constructorului.

Cererea include:
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(a) anul calendaristic;

(b) inovaţiile ecologice concrete;

(c) o definiţie a vehiculelor care au fost 
echipate cu aceste inovaţii ecologice; 
precum şi

(d) un certificat emis de un institut 
independent autorizat.

Comisia adoptă măsurile necesare de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12.

Or. en

Justificare

This definition of how the useage and role of eco-innovations is required, since eco-
innovations can deliver a substantial contribution to the over-all emission cuttings.

Amendamentul 150
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La cererea unui constructor,
inovaţiile ecologice sunt luate în calculul 
mediei de emisii de CO2 ale 
constructorului.
Cererea include:
(a) anul calendaristic;
(b) inovaţiile ecologice concrete;
(c) o definiţie a vehiculelor care au fost 
echipate cu aceste inovaţii ecologice; 
precum şi
(d) un certificat emis de un institut 
independent autorizat.
Comisia adoptă măsurile necesare de 
punere în aplicare, în conformitate cu 
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procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12.

Or. en

Justificare

A definition is required for those CO2-emissions reducing innovations that further improve 
CO2 performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not 
show in the test cycle. These eco-innvoations can deliver a substantial contribution to 
theenvironment, the driver and European society as a whole.

Amendamentul 151
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2015 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

Or. en

Justificare

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007.  Intended to be 
linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 g 
CO2/km.
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Amendamentul 152
Holger Krahmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
adaptate în funcţie de reducerea emisiilor 
realizată prin intermediul inovaţiilor 
ecologice şi echilibrate pe o perioadă de 
trei ani consecutivi, depăşesc obiectivul 
privind emisiile specifice din anul 
respectiv, Comisia impune constructorului 
sau, în cazul unei asociaţii, 
administratorului asociaţiei, o primă pe 
emisiile suplimentare.

Or. en

Justificare

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendamentul 153
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care media emisiilor specifice
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
adaptate în funcţie de reducerea emisiilor 
realizată prin intermediul inovaţiilor 
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impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

ecologice şi echilibrate pe o perioadă de 
trei ani consecutivi, depăşesc obiectivul 
privind emisiile specifice din anul 
respectiv, Comisia impune constructorului 
sau, în cazul unei asociaţii, 
administratorului asociaţiei, o primă pe 
emisiile suplimentare.

Or. en

Amendamentul 154
Martin Callanan, Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
adaptate în funcţie de reducerea emisiilor 
realizată prin intermediul inovaţiilor 
ecologice şi echilibrate într-un termen de 
doi ani consecutivi, depăşesc obiectivul 
privind emisiile specifice din anul 
respectiv, Comisia impune constructorului 
sau, în cazul unei asociaţii, 
administratorului asociaţiei, o primă pe 
emisiile suplimentare.

Or. en

Justificare

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calender year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different Member States. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in Article 1 and which do not show in 
the test cycle.
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Amendamentul 155
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

1. În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
adaptate în funcţie de reducerea emisiilor 
realizată prin intermediul inovaţiilor 
ecologice şi echilibrate pe o perioadă de 
trei ani consecutivi, depăşesc obiectivul 
privind emisiile specifice din anul 
respectiv, Comisia impune constructorului 
sau, în cazul unei asociaţii, 
administratorului asociaţiei, o primă pe 
emisiile suplimentare.

Or. en

Justificare

It is unrealistic that an individual vehicle manufacturer can precisely steer the average CO2 
emissions per calendar year taking into consideration EU27 given unforeseeable complexities 
such as timing and logistical uncertainties, monitoring differences and unexpected customer 
demand changes, technical delay of planned launches of new vehicle models and the overall 
economic situation in the different member states. Eco-innovations further improve CO2 
performance beyond the additional measures mentioned in article 1 and which do not show in 
the test cycle.

Amendamentul 156
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care media emisiilor 
specifice de CO2 ale unui constructor, în 
anul calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 

(1) În cazul în care media emisiilor 
specifice de CO2 ale unui constructor, în 
anul calendaristic 2013 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
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asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

Or. de

Justificare

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012.  It should be pointed out, however, that the target of 
120 g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994.  As a compromise, the 
amendment suggests that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather 
than 2012, as proposed by the Commission.  In this way, the problems for automobile 
manufacturers will be alleviated, but the political message (entry into force in 2012) will 
remain a strong one. Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded 
with rising sales figures.

Amendamentul 157
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2012 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

În cazul în care media emisiilor specifice 
de CO2 ale unui constructor, în anul 
calendaristic 2015 şi în anii următori, 
depăşesc obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv, Comisia 
impune constructorului sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, o 
primă pe emisiile suplimentare.

Or. de

Justificare

In the light of the automobile industry's standard development and production cycles of five to 
seven years, binding targets can be set only with effect from 2015. An earlier target date 
would be at odds with economic realities.
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Amendamentul 158
Marie-Noëlle Lienemann, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

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 menţionată la alineatul (3).

unde:

Emisii suplimentare x numărul de 
autoturisme noi ale căror emisii depăşesc 
nivelul de 130 g CO2/km plus 50% din 
numărul autoturismelor noi ale căror 
emisii sunt cel mult egale cu 130 g 
CO2/km x prima pentru emisii 
suplimentare menţionată la alineatul (3).

unde:
„Emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame per kilometru cu care 
media emisiilor specifice ale 
constructorului depăşeşte obiectivul 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic, rotunjit la cea mai apropiată a 
treia zecimală; precum şi
„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au foat înmatriculate în 
anul respectiv.

„Emisii suplimentare” înseamnă numărul 
pozitiv de grame per kilometru cu care 
media emisiilor specifice ale 
constructorului depăşeşte obiectivul 
privind emisiile specifice în anul 
calendaristic, rotunjit la cea mai apropiată a
treia zecimală; precum şi
„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au foat înmatriculate în 
anul respectiv.

Or. fr

Justificare

A 60% gradient is a steep one and will cause social injustice in the way in which the 
regulatory burden is borne, as some manufacturers will be assigned individual targets < 130g 
CO2/km. An adjustment to the penalties would make it possible to respect the 'polluter pays' 
principle and would correct this injustice by reducing the level of penalties imposed on 
vehicles which already comply with the general target of 130g.
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Amendamentul 159
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

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 menţionată la alineatul (3).

unde:

Emisii suplimentare x număr de vehicule
noi a căror medie nu respectă obiectivul 
specific privind emisiile al constructorului 
x prima pentru emisii suplimentare 
menţionată la alineatul (3).

unde:

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

„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au foat înmatriculate în 
anul respectiv.

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

„numărul de vehicule noi a căror medie 
nu respectă obiectivul specific privind 
emisiile al constructorului” înseamnă 
numărul de vehicule noi produse de 
constructor şi înmatriculate în decursul 
anului respectiv ale căror emisii depăşesc 
o limită, cum ar fi media emisiilor tuturor 
vehiculelor înmatriculate de constructor 
cu emisii inferioare acestei limite, 
corespunde obiectivului specific al 
constructorului;

Or. fr

Justificare

The penalties for excessive emissions do not comply with the fundamental principle 'the 
polluter pays': it is not acceptable that they should be applied to all vehicles irrespective of 
their emission level. The application of this principle requires a recognition of conformity for 
all volumes whose mean complies with the specific emission level of the manufacturer in 
question. This will give the manufacturer an incentive to place on the market as quickly as 
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possible the maximum number of vehicles which accord with their own specific emission 
target.

Amendamentul 160
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

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 menţionată la alineatul (3).
unde:

Emisii suplimentare x număr de 
autoturisme noi care emit mai mult de 130 
g CO2/km x prima pentru emisii 
suplimentare menţionată la alineatul (3). 

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

„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au fost înmatriculate în 
anul respectiv.

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

„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au fost înmatriculate în 
anul respectiv.

Or. fr

Justificare

A 60% gradient is a steep one and will cause social injustice in the way in which the 
regulatory burden is borne, as some manufacturers will be assigned individual targets < 130g 
CO2/km. An adjustment to the penalties would make it possible to respect the 'polluter pays' 
principle and would correct this injustice by reducing the level of penalties imposed on 
vehicles which already comply with the general target of 130g.
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Amendamentul 161
Umberto Guidoni, Roberto Musacchio

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

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 menţionată la alineatul (3).

unde:

Emisii suplimentare x număr de 
autoturisme noi a căror medie nu respectă 
obiectivul specific privind emisiile al 
constructorului x prima pentru emisii 
suplimentare menţionată la alineatul (3).

unde:

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

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

„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au fost înmatriculate în 
anul respectiv.

„numărul de autoturisme noi a căror medie 
nu respectă obiectivul specific privind 
emisiile al constructorului” înseamnă 
numărul de vehicule noi produse de 
constructor, care au fost înmatriculate în 
anul respectiv ale căror emisii depăşesc o 
limită, cum ar fi media emisiilor tuturor 
vehiculelor înmatriculate de constructor 
cu emisii inferioare acestei limite, 
corespunde obiectivului specific al 
constructorului;

Or. it

Justificare

The proposed premiums are out of step with the 'polluter pays' principle, and it is 
unacceptable for them to apply to all vehicles irrespective of their emission level. The 
application of this principle requires a recognition of conformity for all volumes whose mean 
complies with the specific emission level of the manufacturer in question. This will give the 
manufacturer an incentive steadily to increase the number of low-emissions vehicles placed 
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on the market.

Amendamentul 162
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

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 menţionată la alineatul (3).

unde:

Emisii suplimentare x număr de 
autoturisme noi a căror medie nu respectă 
obiectivul specific privind emisiile al 
constructorului x prima pentru emisii 
suplimentare menţionată la alineatul (3).

unde:

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

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

„Numărul de autoturisme noi” înseamnă 
numărul de autoturisme noi produse de 
constructor, care au foat înmatriculate în 
anul respectiv.

„numărul de autoturisme noi a căror medie 
nu respectă obiectivul specific privind 
emisiile al constructorului” înseamnă 
numărul de vehicule noi produse de 
constructor, care au fost înmatriculate în 
anul respectiv ale căror emisii depăşesc o 
limită, cum ar fi media emisiilor tuturor 
vehiculelor înmatriculate de constructor 
cu emisii inferioare acestei limite, 
corespunde obiectivului specific al 
constructorului;

Or. it

Justificare

The proposed premiums are out of step with the 'polluter pays' principle, and it is 
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unacceptable for them to apply to all vehicles irrespective of their emission level. The 
application of this principle requires a recognition of conformity for all volumes whose mean 
complies with the specific emission level of the manufacturer in question. This will give the 
manufacturer an incentive steadily to increase the number of low-emissions vehicles placed 
on the market.

Amendamentul 163
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Emisii suplimentare x numărul de 
autoturisme noi ale căror emisii depăşesc 
nivelul de 130 g de CO2/km + 50% din 
numărul autoturismelor noi ale căror 
emisii sunt cel mult egale cu 130 g de 
CO2/km x prima pentru emisii 
suplimentare menţionată la alineatul (3).

Or. en

Justificare

A modulation of penalties would put the “polluter pays” principle back into practice. The 
proposed system would lead to the diffusion of more low emitting cars, to ensure the 
continued renewal of the car fleet and thus attain the global objective of reducing total CO2 
emissions.

Amendamentul 164
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

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

(a) la 95 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015;
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(b) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013; precum şi

(b) pentru anii ulteriori, aceeaşi sumă plus 
încă 50% pentru fiecare an.

(c) la 60 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. en

Justificare

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.

Amendamentul 165
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Prima pe emisiile suplimentare este 
similară celei plătite în alte sectoare în 
cadrul Sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră (ETS).

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

(b) la 35 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013; 
precum şi
(c) la 60 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
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şi din anii calendaristici următori.

Or. en

Justificare

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening 
its competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, 
whereas a comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS 
penalty price: 100 €/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy 
efficient road transport vehicles:   20€/t.

Amendamentul 166
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

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

(a) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;

(b) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013; 

(b) la 60 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014; precum şi

(c) la 60 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014; precum şi

(c) la 95 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014;

 (d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. de

Justificare

Automobile manufacturers claim that product development cycles make it unrealistic to 
introduce the new rules as from 2012.  It should be pointed out, however, that the target of 
120 g for 2012 was set in political terms as long ago as 1994. As a compromise, the 
amendment proposes that penalties should be introduced only with effect from 2013, rather 
than 2012, as proposed by the Commission. In this way, the problems for automobile 
manufacturers will be alleviated, butt the political message (entry into force in 2012) will 
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remain a strong one. Manufacturers which comply with the law will certainly be rewarded 
with rising sales figures.

Amendamentul 167
Matthias Groote

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Pentru perioada cu începere din 2012,
prima pe emisiile suplimentare se stabileşte
la 95 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 şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. de

Justificare

There must only be a phasing-in period. The phasing-in period involving the new car fleet will 
offer manufacturers the flexibility they need to adjust to the target for average specific CO2
emissions. Should manufacturers be unable to achieve the target, as from 2012 they should 
pay € 95 per gram of excess emissions.

Amendamentul 168
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Taxa pe emisiile suplimentare prevăzută 
la articolul 1 se stabileşte:
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(a) la 20 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2012;

(a) la 10 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2012;

(b) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;

(b) la 20 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;

(c) la 60 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014; precum şi

(c) la 30 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014;

(d) la 95 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015 şi din anii 
calendaristici următori.

(d) la 40 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015 şi din anii 
calendaristici următori.

Or. de

Justificare

The premiums proposed by the Commission of between EUR 100 and EUR 475 per tonne of 
CO2 are much higher than the comparable prices for CO2 certificates under the emissions 
trading system. This unfair treatment of car manufacturers and, by extension, their customers 
is unjustified and economically inefficient. The proposed penalties would seriously undermine 
the industry's ability to innovate.

Amendamentul 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Horst Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Taxa pe emisiile suplimentare 
prevăzută la articolul 1 se stabileşte:

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

(a) la 10 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2012;

(b) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;

(b) la 20 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013;

(c) la 60 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014; precum şi

(c) la 30 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014;

(d) la 95 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015 şi din anii 
calendaristici următori.

(d) la 40 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015 şi din anii 
calendaristici următori.

Or. de
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Justificare

The premiums proposed by the Commission of between EUR 100 and EUR 475 per tonne of 
CO2 are much higher than the comparable prices for CO2 certificates under the emissions 
trading system. This unfair treatment of car manufacturers and, by extension, their customers 
is unjustified and economically inefficient. The proposed penalties would seriously undermine 
the industry's ability to innovate.

Amendamentul 170
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Prima pe emisiile suplimentare se aplică 
emisiilor suplimentare produse în anul 
calendaristic 2012 şi în anii calendaristici 
ulteriori şi se stabileşte la 150 de euro.

(a) la 20 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2012;
(b) la 35 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013; 
precum şi
(c) la 60 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. en

Justificare

To ensure compliance, penalties must be set a level that is high enough and the full level must 
apply as of 2012. Delaying the penalties would only postpone an efficient functioning of the 
regime.
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Amendamentul 171
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Prima pe emisiile suplimentare se aplică 
emisiilor suplimentare produse începând
cu 2015 şi se stabileşte la 40 EUR.

(a) la 20 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2012;
(b) la 35 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013; 
precum şi
(c) la 60 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. en

Justificare

The Commission’s proposed premiums of between 100 and 475 euros per tonne of CO2 are 
much higher than comparable CO2 certificate prices in the EU emissions trading system. 
Putting car manufacturers and their customers at an unfair disadvantage in this way is not 
justified and is economically inefficient. The proposed penalties would significantly weaken 
the industry’s capacity for innovation.

Amendamentul 172
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Prima pe emisiile suplimentare se aplică 
emisiilor suplimentare produse în anul 
calendaristic 2012 şi în anii calendaristici 
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ulteriori şi se stabileşte la 150 de euro.

(a) la 20 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2012;
(b) la 35 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013; 
precum şi
(c) la 60 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. en

Justificare

The excess emission premium should relatively high in order to ensure that all manufacturers 
comply with their targets. The Commission’s impact assessment states “ … achieving a 
deterrent effect across the board would require basing premium levels on the upper range of 
the marginal abatement costs (150 €/gram) for certain manufacturers.”

Amendamentul 173
Péter Olajos

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

3. Prima pe emisiile suplimentare este 
similară celei plătite în alte sectoare în 
cadrul Sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră (ETS) şi nu depăşeşte 20 
EUR/g.

(a) la 20 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2012;
(b) la 35 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013; 
precum şi
(c) la 60 EUR pentru emisiile 
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suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. en

Justificare

The excess emissions premiums, as proposed, are totally disproportionate and not in the least 
comparable with other sectors. They would be very damaging for the industry by threatening 
its competitiveness and viability. The present EEP would be equivalent to €475/t in 2015, 
whereas a comparison to other sectors shows for EU ETS: 20 to 40 €/t; additional ETS 
penalty price: 100 €/t (in case of non-compliance); and promotion of clean and energy 
efficient road transport vehicles: 20€/t.

Amendamentul 174
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Prima pe emisiile suplimentare este 
similară cu cele stabilite pentru alte 
sectoare în cadrul Sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră (ETS), adică 20 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 şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. it
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Justificare

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums 
payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme (ETS). EUR 95 
per gram per kilometre is, in fact, equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The premium for 
the motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the sectors coming 
under the ETS, at € 20 per g/km of CO2 (equivalent to € 100 per tonne)).

Amendamentul 175
Pilar Ayuso

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Prima pe emisiile suplimentare este 
similară cu penalităţile plătibile în alte 
sectoare în cadrul Sistemului european de 
comercializare a cotelor de emisii de gaze 
cu efect de seră.

(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 şi

(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. es

Justificare

The penalties or compensatory payments proposed are totally disproportionate and in no way 
permit comparison with other sectors. The current penalties amount to EUR/t 475 for 2015, 
or, by comparison with other sectors within the European emissions  trading system, EUR/t 
20 to 40, with extra penalties of EUR/t 100 (in case of non-compliance) and promotion of 
energy-efficient transport to the tune of EUR/t 20.
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Amendamentul 176
Adam Gierek

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Prima pe emisiile suplimentare este 
similară cu cele stabilite pentru sectoarele 
industriale în cadrul Sistemului european 
de comercializare a cotelor de emisii de 
gaze cu efect de seră (ETS) în statele 
membre.

(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 şi
(d) la 95 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 
şi din anii calendaristici următori.

Or. pl

Justificare

Excess emissions premiums are unjustly disproportionate in comparison with the premiums 
payable from 2012 (EUR 100/tonne) under the EU Emission Trading Scheme (ETS). EUR 95 
per gram per kilometre is, in fact, equivalent to EUR 475 per tonne of CO2. The premium for 
the motor vehicle sector should be brought into line with the premiums for the sectors coming 
under the ETS.
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Amendamentul 177
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

(3) Prima pe emisiile suplimentare se 
stabileşte:

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

(a) preţul CO2 de pe piaţa de schimb, dar 
nu mai mult de 10 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2012;

(b) la 35 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2013; 

(b) preţul CO2 de pe piaţa de schimb, dar 
nu mai mult de 20 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2013; 

(c) la 60 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2014; precum şi

(d) preţul CO2 de pe piaţa de schimb, dar 
nu mai mult de 30 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2014; 
precum şi

(d) la 95 EUR pentru emisiile suplimentare 
din anul calendaristic 2015 şi din anii 
calendaristici următori.

(d) preţul CO2 de pe piaţa de schimb, dar 
nu mai mult de 40 EUR pentru emisiile 
suplimentare din anul calendaristic 2015 şi 
din anii calendaristici următori.

Or. de

Justificare

The premiums should be based on comparable certificate prices under the EU emissions 
trading system, since any other arrangement would discriminate against automobile 
manufacturers. In order to take account of economic realities, the premiums should also be 
based on the price at which certificates are being traded on the exchange.

Amendamentul 178
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) pentru emisiile suplimentare din anul 
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calendaristic 2020 şi din anii 
calendaristici următori, Comisia propune 
o primă pentru emisiile suplimentare care 
să fie cu cel puţin 10% mai mare decât 
costurile marginale estimate pentru 
atingerea mediei de emisii de CO2 
menţionate la articolul 1 şi anexa I.

Or. en

Justificare

It is important to inform the industry that new penalties will be applied from 2020 in order to 
ensure that the target set for that year is achieved.

Amendamentul 179
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Sumele obţinute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt redistribuite 
constructorilor sau, în cazul unei 
asociaţii, administratorului asociaţiei, cu 
media emisiilor specifice de CO2 aflată 
sub nivelul propus şi proporţional cu 
economiile totale estimate.

Or. en

Justificare

Amendment confirms the timetable agreed by Parliament in October 2007 and is intended to 
be linked to the environmentally more ambitious target of reducing average emissions to 125 
g CO2/km.  Penalties should be introduced from 2015 and should increase each year.  
Revenue raised from car manufacturers that fail to comply should be redistributed to 
manufacturers of lower emission cars, many of which are working with lower profit margins 
as a result of following a more environmentally beneficial strategy.
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Amendamentul 180
Gyula Hegyi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Sumele obţinute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt considerate ca 
venit la bugetul Uniunii Europene şi sunt 
utilizate pentru a sprijini transportul 
durabil, inclusiv infrastructura pentru 
transportul în comun şi pentru biciclete.

Or. en

Justificare

The penalties of the cars not meeting the environmental should contribute to the development 
of sustainable transport methods.

Amendamentul 181
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

5. Sumele obţinute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt utilizate pentru 
crearea unui fond specific de cercetare şi 
dezvoltare în domeniul eficienţei 
combustibililor pentru autovehicule, 
inclusiv al sistemelor de transmisie 
alternative.

Or. en

Justificare

So as to promote innovation and contribute to achieving EU environmental objectives, the 
funds collected from the present regulation should reinvested in R & D in the area of CO2 
mitigation from the road transport sector.
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Amendamentul 182
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Richard Seeber

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(5) Sumele obţinute din plata primelor pe 
emisiile suplimentare sunt vărsate într-un 
fond care se utilizează pentru reducerea 
emisiilor de CO2 în sectorul transportului 
rutier şi pentru dezvoltarea de noi 
tehnologii cu un bun randament 
energetic.

Or. de

Justificare

To promote technological innovation, any premiums should be paid into a specific fund to 
support research into and the development of energy-efficient technologies and measures to 
prevent CO2 emissions in the road transport sector.

Amendamentul 183
Kurt Joachim Lauk

Propunere de regulament
Articolul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 7a
Sistemul de puncte de merit

(1) Dacă în 2012 obiectivul este realizat în 
proporţie mai mare de 25%, în 2013 într-o 
proporţie mai mare de 50% iar în 2014 
într-o proporţie mai mare de 75 din 
întregul parc de vehicule, constructorul 
obţine puncte de merit.
(2) Punctele de merit se calculează de 
aceeaşi manieră ca şi prima pe emisiile 
suplimentare de la articolul 7, i.e. un 
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punct de merit corespunde unui euro.
(3) Punctele de merit obţinute din 2012 se 
scad din orice viitoare penalităţi posibile 
impuse în conformitate cu articolul 7.
(4) Comisia stabileşte metoda de 
determinare a punctelor de merit şi de 
scădere a acestora din penalităţi.

Or. de

Justificare

Given the lead-in times for new models and technologies of at least five to seven years, the 
introduction of staggered targets makes sense. Manufacturers whose share of the total car 
fleet which meets the target is greater than required should be offered an incentive and a 
reward for the measures taken to reduce CO2 emissions in the form of bonus points which can 
be offset against possible future penalties.

Amendamentul 184
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Articolul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

Publicarea performanţei constructorilor Publicarea performanţei constructorilor
(„Denumire şi dezaprobare”)

1. Până la 31 octombrie 2011 şi în fiecare 
an ulterior, Comisia publică o listă care 
conţine, pentru fiecare constructor:

1. Până la 31 octombrie 2010 şi în fiecare 
an ulterior, Comisia publică o listă care 
conţine, pentru fiecare constructor:

(a) obiectivul privind emisiile specifice din 
anul calendaristic precedent;

(a) media emisiilor specifice de CO2 din 
anul calendaristic precedent; precum şi

(b) media emisiilor specifice de CO2 din 
anul calendaristic precedent;

(b) media emisiilor specifice de CO2 ale 
tuturor autoturismelor noi din Comunitate 
din anul calendaristic precedent.

(c) diferenţa dintre media emisiilor 
specifice de CO2 în anul calendaristic 
precedent şi obiectivul privind emisiile 
specifice din anul respectiv,  precum şi
(d) media emisiilor specifice de CO2 ale 
tuturor autoturismelor noi din Comunitate 
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din anul calendaristic precedent.
2. Începând cu 31 octombrie 2013, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) va 
indica, de asemenea, dacă constructorul a 
respectat cerinţele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

2. Începând cu 31 octombrie 2016, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) va 
indica, de asemenea, dacă constructorul a 
respectat cerinţele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

Or. en

Justificare

From 2010 already, consumers should be able to access lists recording the performances of 
each car manufacturers, so as to help them make inform choices and to put pressure on car 
manufacturers to step up their efforts.

Amendamentul 185
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Până la 31 octombrie 2011 şi în fiecare 
an ulterior, Comisia publică o listă care 
conţine, pentru fiecare constructor:

1. Până la 31 octombrie 2013 şi în fiecare 
an ulterior, Comisia publică o listă care 
conţine, pentru fiecare constructor:

Or. en

Justificare

Publication should go in line with the implementation of the regulation in order to avoid 
market distortion and discrimination of manufacturers. Therefore, the publication should not 
start before 2013.
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Amendamentul 186
Bogusław Sonik

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 cerinţele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

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

Or. en

Justificare

Duplication of Article 8, paragraph 1; clarity reasons.

Amendamentul 187
Kurt Joachim Lauk

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 cerinţele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

(2) Începând cu 31 octombrie 2016, lista 
publicată în temeiul alineatului (1) va 
indica, de asemenea, dacă constructorul a 
respectat cerinţele de la articolul 4 în anul 
calendaristic precedent.

Or. de

Justificare

Given that the automobile industry has development and production cycles which last 
between five and seven years, a binding target can be set only with effect from 2015. An 
earlier date would not be consistent with economic realities. The starting date for the 
publication of performance-related data should be put back accordingly.
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Amendamentul 188
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Derogarea specială pentru constructorii 
independenţi cu volum mic de producţie

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 îndeplinşte 
condiţiile de mai jos :
(a) produce mai puţin de 10.000 de 
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi
(b) nu este asociat cu alt constructor.
2. Cererea pentru o derogare specială în 
temeiul alineatului (1) poate viza o 
perioadă de maximum cinci ani 
calendaristici. Cererea se adresează 
Comisiei şi cuprinde:
(a) denumirea constructorului şi persoana 
de contact;
(b) dovezile că constructorul este eligibil 
pentru o derogare în temeiul alineatului 
(1);
(c) detalii privind autoturismele pe care le 
produce, inclusiv masa şi emisiile 
specifice de CO2 ale acestora; precum şi
(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potenţialului său de 
reducere, inclusiv potenţialul tehnologic 
de reducere a emisiilor specifice de CO2.
3. În cazul în care Comisia este de părere 
că constructorul este eligibil pentru o 
derogare în conformitate cu alineatul (1) 
şi constată că obiectivul privind emisiile 
specifice de CO2 propus de constructor 
corespunde potenţialului de reducere, 
inclusiv potenţialului tehnologic de 
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reducere a emisiilor specifice de CO2 ale 
acestuia, Comisia acordă o derogare 
constructorului respectiv. Derogarea se 
aplică de la data de 1 ianuarie a anului 
care urmează depunerii cererii.
4. Un constructor care beneficiază de o 
derogare în temeiul prezentului articol 
notifică de îndată Comisia cu privire la 
orice schimbare care afectează sau poate 
afecta eligibilitatea sa pentru o derogare.
5. În cazul în care Comisia consideră, fie 
pe baza unei notificări în temeiul 
alineatului (4), fie din alte considerente, 
că un constructor nu mai este eligibil 
pentru derogare, Comisia revocă 
derogarea începând cu data de 1 ianuarie 
din următorul an calendaristic şi notifică 
constructorul în acest sens.
6. În cazul în care Comisia consideră că 
constructorul nu pune în aplicare 
programul de reducere menţionat în 
cererea depusă, Comisia poate să revoce 
derogarea.
7. Comisia poate să adopte dispoziţii 
detaliate privind punerea în aplicare a 
alineatelor (1)-(6), inclusiv interpretarea 
criteriilor de eligibilitate pentru derogare, 
conţinutul cererilor şi evaluarea 
programelor de reducere a emisiilor 
specifice de CO2.
Măsurile respective fiind destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12 alineatul (3).

Or. en

Justificare

There is no Justificare for granting derogations for makers of high-emitting cars. This would 
distort the market and create an incentive for carmakers to set up precisely the kind of 
company that is eligible to such derogations. As a consequence, substantial numbers of new 
cars registered would drop out of the scope of the legislation.
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Amendamentul 189
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9 eliminat
Derogarea specială pentru constructorii 
independenţi cu volum mic de producţie

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 îndeplinşte 
condiţiile de mai jos :
(a) produce mai puţin de 10.000 de 
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi
(b) nu este asociat cu alt constructor.
2. Cererea pentru o derogare specială în 
temeiul alineatului (1) poate viza o 
perioadă de maximum cinci ani 
calendaristici. Cererea se adresează 
Comisiei şi cuprinde:
(a) denumirea constructorului şi persoana 
de contact;
(b) dovezile că constructorul este eligibil 
pentru o derogare în temeiul alineatului 
(1);
(c) detalii privind autoturismele pe care le 
produce, inclusiv masa şi emisiile 
specifice de CO2 ale acestora; precum şi
(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potenţialului său de 
reducere, inclusiv potenţialul tehnologic 
de reducere a emisiilor specifice de CO2.
3. În cazul în care Comisia este de părere 
că constructorul este eligibil pentru o 
derogare în conformitate cu alineatul (1) 
şi constată că obiectivul privind emisiile 
specifice de CO2 propus de constructor 



AM\728751RO.doc 141/201 PE407.904v01-00

RO

corespunde potenţialului de reducere, 
inclusiv potenţialului tehnologic de 
reducere a emisiilor specifice de CO2 ale 
acestuia, Comisia acordă o derogare 
constructorului respectiv. Derogarea se 
aplică de la data de 1 ianuarie a anului 
care urmează depunerii cererii.
4. Un constructor care beneficiază de o 
derogare în temeiul prezentului articol 
notifică de îndată Comisia cu privire la 
orice schimbare care afectează sau poate 
afecta eligibilitatea sa pentru o derogare.
5. În cazul în care Comisia consideră, fie 
pe baza unei notificări în temeiul 
alineatului (4), fie din alte considerente, 
că un constructor nu mai este eligibil 
pentru derogare, Comisia revocă 
derogarea începând cu data de 1 ianuarie 
din următorul an calendaristic şi notifică 
constructorul în acest sens.
6. În cazul în care Comisia consideră că 
constructorul nu pune în aplicare 
programul de reducere menţionat în 
cererea depusă, Comisia poate să revoce 
derogarea.
7. Comisia poate să adopte dispoziţii 
detaliate privind punerea în aplicare a 
alineatelor (1)-(6), inclusiv interpretarea 
criteriilor de eligibilitate pentru derogare, 
conţinutul cererilor şi evaluarea 
programelor de reducere a emisiilor 
specifice de CO2.
Măsurile respective fiind destinate să 
modifice elemente neesenţiale ale 
prezentului regulament prin completarea 
acestuia, sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12 alineatul (3).

Or. en

Justificare

There is no reason for giving specific exemptions for high-emitting cars.
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Amendamentul 190
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

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 îndeplineşte 
condiţiile 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 îndeplineşte 
condiţiile de mai jos :

(a) produce mai puţin de 10.000 de
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

(a) produce mai puţin de 10.000 de
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

(b) nu este asociat cu alt constructor. (b) nu este asociat cu alt constructor de 
autoturisme sau
(ba) se află în legătură cu întreprinderi 
asociate, iar acestea produc în total mai 
puţin de 10 000 de autoturisme 
întregistrate în Comunitate într-un an 
calendaristic.

Or. en

Justificare

This amendment clarifies and simplifies the scope of the derogation while remaining strictly 
below the 10,000 threshold. There may be cases where two connected manufacturers register 
fewer than 10,000 new passenger cars. They should be considered as unconnected.

Amendamentul 191
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Derogarea specială pentru constructorii 
independenţi cu volum mic de producţie

Derogarea pentru constructorii specialişti
cu volum mic de producţie
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(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 îndeplinşte 
condiţiile 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 îndeplinşte 
condiţiile de mai jos :

(a) produce mai puţin de 10 000 de 
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

(a) produce mai puţin de 10 000 de 
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; şi

(b) nu este asociat cu alt constructor. (b)  este responsabil pentru autoturisme 
dintr-o categorie ale cărei caracteristici 
specifice împiedică realizarea obiectivului 
respectiv.

Or. it

Justificare

This exemption is required for all specialised manufacturers (0.2% of the total, with less than 
30 000 cars with a low mileage and only marginal total CO2 emissions), who are incapable of 
securing reductions of at least 60% in accordance with Annex 1.  With a view to avoiding 
unwarranted distortions of competition, the exemption should apply to all manufacturers 
(whether 'connected' to another manufacturer or not) competing on the same market segment. 
Otherwise, 'connected' manufacturers would have a major adverse impact on their respective 
groups.

Amendamentul 192
Magor Imre Csibi

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produce mai puţin de 10.000 de
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

(a) produce mai puţin de 1 000 de
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

Or. en

Justificare

The derogation clause should be limited to a minimum for environmental reasons and in 
order to avoid unequal treatment between manufacturers of different sizes. Moreover, the 
threshould should be lowered from 10 000 to 1000 new passenger cars to take into 
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consideration Annex XII, Part 2, Point 1 of the Directive 2007/46/CE.

Amendamentul 193
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produce mai puţin de 10.000 de
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

(a) produce mai puţin de 0,1% din noile
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

Or. de

Justificare

Rules should be created which are geared to market trends.

Amendamentul 194
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) produce mai puţin de 10.000 de
autoturisme înmatriculate în Comunitate 
într-un an calendaristic; precum şi

(a) produce mai puţin de 0,1% din noile
înmatriculări de autoturisme în 
Comunitate într-un an calendaristic; 
precum şi

Or. de
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Amendamentul 195
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) La cerere, Comisia acordă 
constructorilor de modele specifice, 
pentru care numărul total de noi 
înmatriculări nu depăşeşte 1% din 
numărul de înmatriculări de autourisme 
din întreaga Uniune Europeană, un 
obiectiv alternativ privind emisiile, 
reprezentând o reducere de 25% a 
emisiilor lor specifice medii comparativ cu 
2008, în locul obiectivului specific 
calculat în temeiul anexei I.

Or. de

Justificare

The proposal for a regulation fails to take account of the special situation of manufacturers 
which only offer specific models, but are too large to qualify for the derogation under Article 
9(1)(a) and (b). An alternative target would require such manufacturers to make at least the 
same efforts as fleet manufacturers, but at the same time would offer them fair conditions on 
the basis of the reference year 2008.

Amendamentul 196
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 9 – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător potenţialului său de 
reducere, inclusiv potenţialul tehnologic 
de reducere a emisiilor specifice de CO2.

(d) un obiectiv de emisii specifice 
corespunzător capacităţii tehnice a 
constructorului, mijloacelor financiare şi 
a potenţialului de reducere a emisiilor de 
CO2 pentru modelul raportat la 
concurenţii direcţi.
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Or. en

Justificare

This amendment defines the criteria from which to determine and assess the individual targets 
in order to provide greater legal certainty and predictability while encouraging emissions 
reductions.

Amendamentul 197
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care Comisia este de părere 
că constructorul este eligibil pentru o 
derogare în conformitate cu alineatul (1) şi 
constată că obiectivul privind emisiile 
specifice de CO2 propus de constructor 
corespunde potenţialului de reducere, 
inclusiv potenţialului tehnologic de 
reducere a emisiilor specifice de CO2 ale 
acestuia, Comisia acordă o derogare 
constructorului respectiv. Derogarea se 
aplică de la data de 1 ianuarie a anului care 
urmează depunerii cererii.

3. În cazul în care Comisia este de părere 
că constructorul este eligibil pentru o 
derogare în conformitate cu alineatul (1) şi 
consideră satisfăcător obiectivul privind 
emisiile specifice de CO2 propus de 
constructor, Comisia acordă o derogare 
constructorului respectiv.  La luarea 
acestei decizii, Comisia ţine seama de 
criteriile menţionate la alineatul 2(d). 
Derogarea se aplică de la data de 1 ianuarie 
a anului care urmează depunerii cererii.

Or. en

Justificare

This amendment is necessary for reasons of consistency with the amendment to Article 9, 
paragraph 2, point (d).
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Amendamentul 198
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care Comisia consideră că 
constructorul nu pune în aplicare 
programul de reducere menţionat în cererea 
depusă, Comisia poate să revoce derogarea.

6. În cazul în care Comisia consideră că 
constructorul nu pune în aplicare 
programul de reducere menţionat în cererea 
depusă, Comisia poate impune 
constructorului o primă pentru exces de 
emisii, astfel cum este prevăzut în 
articolul 7.

Or. en

Justificare

If a manufacturer exceeds its emissions target set out in its application for a derogation, a 
revocation of the derogation would be a disproportionate measure. Instead, the same excess 
emissions premium system as it is foreseen for mass manufacturers should be applied to that 
manufacturer. This aligns the process for small manufacturers more closely to that for mass 
manufacturers.

Amendamentul 199
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Cererea pentru o derogare, inclusiv 
informaţia justificativă, precum şi 
înştiinţările în conformitate cu alineatul 
(4), revocările în conformitate cu 
alineatele (5) şi (6) sau măsurile 
menţionate la alineatul (7) sunt făcute 
publice.

Or. en
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Amendamentul 200
Karl-Heinz Florenz

Propunere de regulament
Articolul 9 - alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Un constructor poate adresa Comisiei 
o cerere pentru un obiectiv alternativ 
reprezentând o reducere de 25% a 
emisiilor sale specifice medii comparativ 
cu 2006 în locul obiectivului calculat în 
temeiul anexei I, dacă întruneşte 
următoarele condiţii:
(a) dacă nu are nicio întreprindere 
asociată, numărul anual al maşinilor noi 
înmatriculate în UE se află între cifra 
stabilită la alineatul (1) şi 1,5% din piaţa 
europeană totală, sau
(b) dacă are cel puţin o întreprindere 
asociată, numărul anual al maşinilor noi 
înmatriculate în UE, calculat împreună 
cu cel al întreprinderilor asociate, se află 
între cifra stabilită la alineatul (1) şi 1,5% 
din piaţa europeană totală.
Întreprinderile asociate pot solicita 
Comisiei permisiunea de a îndeplini un 
obiectiv alternativ, respectiv reducerea cu 
25% a emisiilor lor specifice medii 
comparativ cu 2006, în locul obiectivului 
calculat în conformitate cu anexa I, în 
cazul în care numărul anual al maşinilor 
noi înmatriculate în UE, calculat 
împreună cu cel al tuturor 
întreprinderilor asociate, se află între 
cifra stabilită la alineatul (1) şi 1,5% din 
piaţa europeană totală.

Or. de

Justificare

The requirement to reduce emissions by 25% will demand greater efforts from manufacturers 
of specific models than from fleet manufacturers. Nevertheless, they remain going concerns. 
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The Commission proposal fails to take proper account of the specific situation of 
manufacturers which only offer specific models, but are too large to be covered by the 
derogation under Article 9(1). Pooling will not help these manufacturers, since this would 
entail offering their competitors an insight into their plans for coming years.

Amendamentul 201
Martin Callanan, Linda McAvan, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7a) Un constructor poate solicita 
Comisiei permisiunea de a atinge un 
obiectiv alternativ, respectiv reducerea cu 
25% a mediei sale de emisii specifice în 
2006, în loc de obiectivul privind emisiile 
specifice din anexa I, dacă:
(a) nu este în legătură cu întreprinderi 
asociate şi produce între 10 000 şi 300 000 
de autoturisme înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic; sau
(b) este în legătură cu întreprinderi 
asociate, iar acestea produc între 10 000 
şi 300 000 de autoturisme înmatriculate în 
Comunitate într-un an calendaristic.
Întreprinderile asociate pot solicita 
Comisiei permisiunea de a îndeplini un 
obiectiv alternativ, respectiv reducerea cu 
25% a mediilor de emisii specifice 
combinate în 2006, în loc de media 
obiectivelor privind emisiile specifice din 
anexa I, cu condiţia ca respectivele 
întreprinderi asociate, împreună cu alte 
întreprinderi asociate să producă între 10 
000 şi 300 000 de autoturisme 
înmatriculate în Comunitate într-un an 
calendaristic.

Or. en
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Justificare

The Commission's proposal gives niche manufacturers (who make a narrow range of cars) 
targets that are unachievable and much tougher than their direct competitors. Their 
competitors, who either sell a wider range of cars or are part of a group, are not required to 
make the same level of effort even though they sell cars with similar CO2 emissions. The 
amendment allows niche manufacturers to choose a 25% minimum target. This is a very 
significant reduction in CO2 emissions compared to the industry average of 19%, and 
therefore results in a negligible impact on the environmental outcome.

Amendamentul 202
Anja Weisgerber, Miroslav Mikolášik, Johannes Blokland, Karsten Friedrich 
Hoppenstedt, Thomas Ulmer, Richard Seeber, Christa Klaß, Renate Sommer, Horst 
Schnellhardt

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
Eco-inovaţiile

(1) Comitetul care urmează să fie 
constituit în temeiul articolului 12 din 
prezentul regulament ia decizii cu privire 
la cererile de recunoaştere a eco-
inovaţiilor, inclusiv reducerea de CO2
rezultată din folosirea unei tehnologii.
2. Constructorii în sensul articolului 3 sau 
furnizorii de componente care fabrică o 
tehnologie pot face cereri de recunoaştere 
a eco-inovaţiilor. Aceste cereri trebuie să 
conţină date, certificate de un organism 
independent, privind reducerile de CO2 
rezultate în urma folosirii tehnologiei. 
Serviciile tehnice menţionate la articolul 
41 din Directiva 2007/46/CE pot acţiona 
în calitate de organisme independente.
3. În contextul monitorizării prezentului 
regulament, eco-inovaţiile primesc 
bonusuri CO2 pe baza includerii lor în 
calitate de componente standard în tipuri 
de vehicule sau versiuni de tipuri de 
vehicule. Nivelul total al bonusurilor 
acordate unui constructor pentru eco-
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inovaţii se limitează la 10% din obiectivul 
constructorului calculat în conformitate 
cu anexa I. 
4. Independent de această procedură, 
munca de revizuire a ciclului de testare 
continuă, ţinâdu-se, în acelaşi timp, 
seama de eco-inovaţii, pentru a garanta 
că potenţialul eco-inovaţiilor de reducere 
a CO2 se reflectă pe termen lung în ciclul 
de testare.
5. La efectuarea revizuirii directivei în 
conformitate cu articolul 1, Comisia 
transmite, în cadrul analizei de impact, o 
evaluare cuprinzătoare a reducerilor 
emisiilor de CO2 realizate cu ajutorul 
eco-inovaţiilor pentru a garanta că, în 
anii ce urmează, la evaluarea măsurii în 
care constructorii şi-au atins obiectivele 
se ţine seama în mod corespunzător de 
toate măsurile de reducere a CO2.  
6. Comitetul instituit în conformitate cu 
articolul 12 din prezentul regulament 
verifică dacă cererea de recunoaştere a 
unei eco-inovaţii este completă şi, în 
termen de trei luni de la primirea cererii 
documentate, ia o decizie privind 
invocarea eco-inovaţiilor. Comisia 
transmite comitetului o propunere în acest 
sens. 
În termen de o lună de la anunţarea
deciziei respective, solicitantul poate iniţia 
o cale de atac în faţa Comisiei împotriva 
deciziei comitetului. Comisia transmite 
comitetului apelul respectiv, care îl 
analizează în termen de trei luni şi ia o 
decizie. 
Orice decizie privind luarea în 
considerare a eco-inovaţiilor sunt 
publicate de Comisie în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.

Or. de



PE407.904v01-00 152/201 AM\728751RO.doc

RO

Justificare

The regulation should offer incentives to improve the efficiency of components and functions,
even if their contribution to reducing CO2 emissions is not measured in the test cycle pursuant 
to Regulation 715/2007, something which the Commission proposal fails to do. These 
components and functions include LED lamps, sunroofs, consumption gauges or the cruise 
control facility. Only those technologies which definitely serve to reduce CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. In return for the flexibility offered to the industry, it is 
proposed that the total bonuses granted to a manufacturer in respect of eco-innovations 
should be limited to 10% of that manufacturer's target as calculated pursuant to Annex I.

Amendamentul 203
Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
1. Comitetul care urmează să fie constituit 
în temeiul articolului 12 din prezentul 
regulament ia decizii cu privire la cererile 
de recunoaştere a eco-inovaţiilor, inclusiv 
reducerea de CO2 rezultată din folosirea 
unei tehnologii.
2. Constructorii în sensul articolului 3 sau 
furnizorii de componente care fabrică o 
tehnologie pot face cereri de recunoaştere 
a eco-inovaţiilor. Aceste cereri trebuie să 
conţină date, certificate de un organism 
independent, privind reducerile de CO2 
rezultate în urma folosirii tehnologiei. 
Serviciile tehnice menţionate la articolul 
41 din Directiva 2007/46/CE pot acţiona 
în calitate de organisme independente.
3. În contextul monitorizării prezentului 
regulament, eco-inovaţiile primesc 
bonusuri CO2 pe baza includerii lor în 
calitate de componente standard în tipuri 
de vehicule sau versiuni de tipuri de 
vehicule. În această privinţă, bonusurile 
pentru eco-inovaţii se limitează la 50% 
din reducerile de CO2 determinate în 
conformitate cu alineatul (1). Comitetul 
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constituit în conformitate cu articolul 12 
poate impune un termen limită pentru 
validitatea bonusurilor acordate pentru 
fiecare tehnologie şi le poate acorda 
degresiv în decursul unei perioade 
determinate de timp. În acest context, 
comitetul ţine seama de etapa curentă de 
dezvoltare a tehnologiilor şi de ciclii de 
producţie specifici ai industriei 
producătoare de automobile.
4. Independent de această procedură, 
munca de revizuire a ciclului de testare 
continuă, ţinâdu-se, în acelaşi timp, 
seama de eco-inovaţii, pentru a garanta 
că potenţialul eco-inovaţiilor de reducere 
a CO2 se reflectă pe termen lung în ciclul 
de testare.
5. La efectuarea revizuirii directivei în 
conformitate cu articolul 1, Comisia 
transmite, în cadrul analizei de impact, o 
evaluare cuprinzătoare a reducerilor 
emisiilor de CO2 realizate cu ajutorul 
eco-inovaţiilor pentru a garanta că, în 
anii ce urmează, la evaluarea măsurii în 
care constructorii şi-au atins obiectivele 
se ţine seama în mod corespunzător de 
toate măsurile de reducere a CO2. 
6. Comitetul instituit în conformitate cu 
articolul 12 din prezentul regulament 
verifică dacă cererea de recunoaştere a 
unei eco-inovaţii este completă şi, în
termen de trei luni de la primirea cererii 
documentate, ia o decizie privind 
invocarea eco-inovaţiilor. Comisia 
transmite comitetului o propunere în acest 
sens. 
În termen de o lună de la anunţarea 
deciziei respective, solicitantul poate iniţia 
o cale de atac în faţa Comisiei împotriva 
deciziei comitetului. Comisia transmite 
comitetului apelul respectiv, care îl 
analizează în termen de trei luni şi ia o 
decizie. 
Orice decizie privind luarea în 
considerare a eco-inovaţiilor sunt 
publicate de Comisie în Jurnalul Oficial 
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al Uniunii Europene.

Or. de

Justificare

Aim: create incentives to improve the efficiency of components and functions in order to 
encourage innovation. Only technologies which definitely lead to reductions in CO2 emissions 
should be counted as eco-innovations. This can be guaranteed by means of certification by 
testing bodies (a method already employed in EU type-approval procedures). In keeping with 
an ambitious environmental objective, only 50% of the CO2 reduction achieved by means of 
eco-innovations which form part of the standard specification of a car should count towards 
bonuses and the bonuses should be valid only for a limited period or awarded degressively.

Amendamentul 204
Holger Krahmer, Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 9a
1. Inovaţiile ecologice sunt tehnologii 
inovatoare în autoturisme, care reduc în 
mod verificabil emisiile de CO2, 
indiferent de comportamentul şoferului, 
dar care nu se regăsesc sau se regăsesc 
insuficient în măsurarea emisiilor de 
CO2, conform Regulamentul (CE) nr. 
715/2007.
2. Comisia menţionată la articolul 12 
alineatul (1) din prezentul regulament 
decide cu privire la aplicarea inovaţiilor 
ecologice, inclusiv reducerea reală de 
CO2 asociată cu o anumită tehnologie.
3. O cerere pentru o inovaţie ecologică 
poate fi prezentată de constructorii sau 
furnizorii tehnologiei respective. Cererile 
trebuie să fie susţinute de date tehnice 
privind reducerea de CO2 asociată cu o 
anumită tehnologie. Astfel de date trebuie 
să fie certificate de o parte terţă. 
Instituţiile desemnate în conformitate cu 
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articolul 41 din Directiva 2007/46/CE pot 
acţiona ca părţi terţe de certificare.
4. Inovaţiile ecologice sunt luate în 
considerare în monitorizarea prezentului 
regulament, pe baza creditelor acordate 
pentru instalarea lor ca echipament 
standard pe autovehicule tip sau pe 
versiuni ale acestora. Creditul asociat cu 
o tehnologie nu depăşeşte 75% din 
reducerea reală de emisii de CO2 stabilită 
în conformitate cu alineatul (2). Comisia 
menţionată la articolul 12 alineatul (1) 
poate chiar limita validitatea creditelor în 
timp sau decide ca aceste credite să fie 
aplicate degresiv în cursul unei anume 
perioade de timp.

Or. en

Justificare

The final Regulation should offer incentives to increase the efficiency of auxiliaries / 
components even if their CO2 benefit is not reflected in the CO2 measurement according to 
Regulation 715/2007. Only technologies that lead to real-world CO2 reductions beyond any 
doubt should be considered as eco-innovations, their impact having to be certified by a 
competent technical service such as those used in EU type approval.

Amendamentul 205
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Până cel târziu la 31 decembrie 2009, 
Comisia prezintă o propunere de 
includere a autovehiculelor utilitare 
uşoare comerciale, astfel cum sunt 
definite la anexa II din Directiva 
2007/46/CE, stabilind nivelul mediu de 
emisii la 175 g CO2/km începând cu 1 
ianuarie 2012 şi la cel mult 160 g CO2/km 
începând cu 1 ianuarie 2015. 
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Justificare

This Regulation also needs to include lighter trucks since the account for approximately 2% 
of the EU's total transport emissions. We do not want to repeat the same mistake as the US 
when they adopted the CAFE (Corporate Average Fuel Economy) standards and the industry 
responded by turning more than half of all vehicles into lighter trucks (SUVs, pick-ups, vans).

Amendamentul 206
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În 2010, Comisia va evalua, pe baza 
datelor raportate în conformitate cu Decizia 
1753/2000/CE, dacă în perioada 2006-2009 
s-a produs o schimbare a masei 
autoturismelor noi, mai mică sau mai mare 
decât 0. 

2. Comisia evaluează în 2010 dacă în 
perioada 2006-2009 s-a produs o 
schimbare a petei de contact a 
autoturismelor noi mai mare decât 0. 

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
masei autoturismelor noi, cifra pentru 
creşterea masei autonome din anexa I va 
deveni media modificărilor anuale ale 
masei în perioada 2006-2009.

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
petei de contact a autoturismelor noi, cifra 
pentru creşterea petei de contact autonome 
din anexa I devne media modificărilor 
anuale ale petei de contact în perioada 
2006-2009.

Or. en

Justificare

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint'.
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Amendamentul 207
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 – paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În 2010, Comisia va evalua, pe baza 
datelor raportate în conformitate cu Decizia 
1753/2000/CE, dacă în perioada 2006-2009 
s-a produs o schimbare a masei 
autoturismelor noi, mai mică sau mai mare 
decât 0. 

2. În 2016, Comisia va evalua, pe baza 
datelor raportate în conformitate cu Decizia 
1753/2000/CE, dacă în perioada 2006-2015 
s-a produs o schimbare a masei 
autoturismelor noi, mai mică sau mai mare 
decât 0. 

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
masei autoturismelor noi, cifra pentru 
creşterea masei autonome din anexa I va 
deveni media modificărilor anuale ale 
masei în perioada 2006-2009.

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
masei autoturismelor noi, cifra pentru 
creşterea masei autonome din anexa I va 
deveni media modificărilor anuale ale 
masei în perioada 2006-2009.

Or. en

Justificare

The linear curve that gives the targets for 2012 is based on the total cars average weight. 
Should the average weight change, the manufacturers would have less than two years to 
comply with the new targets which is not enough time as most models then are in the 
development or production phase.

Amendamentul 208
Jens Holm

Propunere de regulament
Articolul 10 Articolul 10 – alineatul 2 – paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În 2010, Comisia va evalua, pe baza 
datelor raportate în conformitate cu Decizia 
1753/2000/CE, dacă în perioada 2006-2009 
s-a produs o schimbare a masei 
autoturismelor noi, mai mică sau mai mare 
decât 0. 

2. Comisia evaluează în 2010 dacă în 
perioada 2006-2009 s-a produs o 
schimbare a petei de contact a 
autoturismelor noi mai mare decât 0. 

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
masei autoturismelor noi, cifra pentru 

În cazul în care s-a produs o schimbare a 
petei de contact a autoturismelor noi, cifra 
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creşterea masei autonome din anexa I va 
deveni media modificărilor anuale ale 
masei în perioada 2006-2009.

pentru creşterea petei de contact autonome 
din anexa I devne media modificărilor 
anuale ale petei de contact în perioada 
2006-2009.

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.

Amendamentul 209
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia va analiza progresele 
tehnologice în vederea modificării 
dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor.

eliminat

Or. en

Justificare

In Regulation 715/2007 and the implementing act (to be adopted) the Commission has 
already laid down all of the relevant issues it will review and which the Commission may 
introduce with regard to Euro 5 and Euro 6. This Article is therefore redundant.
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Amendamentul 210
Christofer Fjellner

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Comisia va analiza progresele 
tehnologice în vederea modificării 
dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor.

3. Comisia va analiza progresele 
tehnologice în vederea modificării 
dispoziţiilor din Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 privind omologarea de tip a 
autovehiculelor. Comisia revizuieşte în 
special procedurile de măsurare a 
emisiilor de CO2 şi posibilităţile de 
includere a testelor privind emisiile de 
CO2 în verificare conformităţii în 
circulaţie, fără a împiedica introducerea 
rapidă a tehnologiilor noi şi mai puţin 
verificate (de exemplu, baterii, pile de 
combustie) pentru a reduce emisiile de 
CO2.

Or. en

Justificare

Updating or replacement of the test procedures possible will be required to reflect changes in 
vehicle specifications and driver behaviour, with the purpose to ensure that real world 
emissions correspond to those measured at tpe approval. CO2 emissions from vehicles that 
have been used in ordinary traffic for some years might differ from what is measured during 
type approval. An inclusion of the CO2 emission test into the in-service conformity will 
improve to the legislation to ensure that CO2 emissions from cars in use do not increase 
compared to those measured at type approval. In vehicles with new, less proven technologies 
(e.g. batteries, fuel cells) some degradations should be allowed not to block the rapid 
introduction of new technologies with big potentioal to a long term reduction.
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Amendamentul 211
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 10 Articolul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, atunci când este cazul, 
Comisia face propuneri până în 2012 
pentru a garanta că procedurile de 
măsurare a emisiilor de CO2 în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi măsurile sale de aplicare sunt 
adaptate conform articolului 14 alineatul 
(3) al respectivului regulament, pentru a 
reflecta mai bine condiţiile reale de 
conducere şi pentru a include toate 
inovaţiile pertinente în cadrul acestor 
proceduri.

Or. en

Amendamentul 212
Martin Callanan

Propunere de regulament
Articolul 10 Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2015, Comisia 
prezintă o propunere de regulament care 
să stabilească nivelul mediu de emisii care 
trebuie atins de către noul parc de maşini 
până la 1 ianuarie 2020 şi care nu poate fi 
în nici un caz mai mare de 100 g CO2/km.
Respectiva propunere este precedată de o 
evaluare generală a impactului asupra 
industriei autovehiculelor şi asupra 
industriilor conexe, însoţită de o analiză 
exactă cost-profit, care să ţină seama de 
evoluţia inovaţiilor tehnologice pentru 
reducerea emisiilor de CO2.

Or. en
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Justificare

The Commission will set the average emissions level when reviewing this Regulation. That 
level, which may not in any case exceed 100 g/km, will be established in the light of the 
development of technological innovations.

Amendamentul 213
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 10 Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
prezintă o propunere de regulament în 
care nivelul mediu al emisiilor menţionat 
în anexa I alineatul (3) care trebuie să fie 
atins de noul parc de maşini până la 1 
ianuarie 2020, este revizuit în jos, luându-
se în considerare fezabilitatea tehnologică 
şi evoluţiile în domeniul acordurilor 
internaţionale privind perioada de după 
2012.

Or. en

Justificare

The second reduction target should be revised downward should it seem technologically 
feasible and necessary in the context of the international post-2012 agreements.

Amendamentul 214
Chris Davies

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2014, Comisia 
prezintă o propunere de regulament care 
să stabilească nivelul mediu de emisii care 
trebuie atins de către noul parc de maşini 
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până la 1 ianuarie 2020 şi care nu poate fi 
în nici un caz mai mare de 80g CO2/km.

Or. en

Justificare

This proposed medium term (2020) target is more ambitious than that agreed by Parliament 
on October 2007. It recognises the very much more progressive stance now being taken by the 
industry and the pressure for change being exerted by consumers as a result of the huge 
increase in oil prices.

Amendamentul 215
Rebecca Harms

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia analizează evoluţiile 
tehnologice şi, atunci când este cazul, 
introduce limite pentru alte forme de 
energie utilizate pentru autoturisme 
exprimate în emisii de CO2. Astfel de 
măsuri, fiind destinate să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament prin completarea acestuia, 
sunt adoptate în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12 alineatul (3).

Or. en
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Amendamentul 216
Anders Wijkman

Propunere de regulament
Articolul 10 –  alineatul 3 – paragrafele 3 a şi 3 b (noi)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2012 Comisia 
asigură de asemenea finalizarea noului 
ciclu de conducere european (NEDC), 
care să reflecte mai bine condiţiile reale 
de conducere, precum şi includerea 
inovaţiilor ecologice în cadrul ciclului 
pertinent de teste.
3b. Comisia evaluează în 2010 dacă în 
perioada 2006-2009 s-a produs o 
schimbare a petei de contact a 
autoturismelor noi mai mare decât 0.
În cazul în care s-a produs o schimbare a 
petei de contact a autoturismelor noi, 
cifra pentru creşterea petei de contact 
autonome din anexa I devne media 
modificărilor anuale ale petei de contact 
în perioada 2006-2009.

Or. en

Justificare

The test-cycle is the core element in the regulation. It should be developed to reflect real 
conditions and to include possible emission reductions from so called eco-innovations. The 
mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives preference 
to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over others. The 
footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over time are 
expected to be less marked than with mass.
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Amendamentul 217
Guido Sacconi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia se asigură că, până în 2015, 
autoturismele de toate greutăţile intră sub 
incidenţa prezentului regulament.

Or. en

Justificare

Some passenger cars have a reference mass exceeding the 2 840 kg maximum mass specified 
in Article 2(2) of the EURO 5/6 Regulation. An example for such a car is the Hummer H2 
with a kerb weight of 2 902 kg. Under the current proposal, these cars are exempt from the 
legislation. This loophole must be closed to avoid that an increase in very heavy SUVs puts 
the achievement of the EU fleet average target at risk.

Amendamentul 218
Thomas Ulmer

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ori de câte ori Comisia propune acte 
legislative noi care afectează vehiculele 
utilitare uşoare şi combustibilii acestora, 
într-un mod care duce direct sau indirect 
la creşterea emisiilor de CO2, Comisia 
indică în mod clar acest lucru în 
propunerile sale către Parlamentul 
European şi Consiliu şi semnalează orice 
impact negativ posibil asupra respectării 
de către constructori a obiectivelor privind 
emisiile specifice de CO2 stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en
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Justificare

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
o EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase.
o EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS 21: automotive
industry needs stability and predictability.
o EU-regulation should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way.
o CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value)
with CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations. The automotive industry 
should be compensated for legislative proposals which increase CO2-emissions.

Amendamentul 219
Dan Jørgensen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Comisia revizuieşte până în 2012 
ciclul de teste actual utilizat pentru a 
măsura consumul de combustibil şi 
emisiile de CO2, pentru reflectarea mai 
corectă a emisiilor de CO2 produse în 
condiţii reale de conducere. Măsurile 
necesare, destinate să modifice elemente 
neesenţiale ale prezentului regulament 
prin completarea acestuia, sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 12 alineatul (3).

Or. en

Justificare

The currently used test cycle does not adequately reflect real world CO2 emissions. 
According to some estimates test cycle emissions are today, on average, 19% lower than real 
life emissions. For individual models, they are up to 45% lower. Europe’s test cycle must 
therefore be revised to measure more accurately real world emissions of CO2, as well as the 
impact of all technical measures to lower CO2 emissions, including the so-called ‘eco-
innovations’. Such a revision is also needed to give consumers better information about their 
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fuel consumption and related costs.

Amendamentul 220
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Până la 31 decembrie 2012, Comisia 
prezintă o propunere de regulament în 
care parametrul de utilitate nu este legat 
de greutate sau orice alte atribute care 
măresc în mod direct consumul de 
combustibil. Diferenţierea obiectivelor ar 
trebui să încurajeze reducerile de emisii 
în toate categoriile de autoturisme.

Or. en

Justificare

Die Orientierung der Grenzwerte am Gewicht ist zwar für die Phase ab 2012 möglicherweise 
unabweisbar, da für andere Parameter keine ausreichenden Daten vorliegen. Langfristig 
sollten jedoch andere Parameter einbezogen werden, um die Gewichtsreduktion zu 
unterstützen. Viele Unternehmen haben Gewichtsreduktionen in den vergangenen Jahren als 
Teil ihrer Strategie, zu verbrauchsarmen und umweltfreundlichen Fahrzeugen zu kommen, 
integriert. Hier sollte die Verordnung so weit wie möglich weitere Anreize mit sich bringen.

Amendamentul 221
Peter Liese

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) De asemenea, în raport Comisia 
investighează calea cea mai bună de 
înlocuire a parametrului masă cu alţi 
parametri, cum ar fi volum, număr de 
locuri, pata de contact sau o abordare 
combinată şi, dacă este cazul, propune 
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modificarea părţii prezentului regulament 
care reglementează obiectivele pentru 
perioada de după 2020.  În acest sens, 
Comisia face eforturi pentru a nu 
modifica distribuirea sarcinii între 
constructorii individuali.

Or. de

Justificare

Although use of the weight parameter may be unavoidable for the phase starting in 2012, 
since there is no adequate data available to justify the use of other parameters, in the long 
term other parameters should be included, to support weight reduction. In recent years, many 
manufacturers have incorporated weight reductions into their strategy for producing low-
consumption, environmentally-friendly vehicles. The regulation should offer further 
incentives, as far as possible.

Amendamentul 222
Bogusław Sonik

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ori de câte ori Comisia propune acte 
legislative noi care afectează vehiculele 
utilitare uşoare şi combustibilii acestora, 
într-un mod care duce direct sau indirect 
la creşterea emisiilor de CO2, Comisia 
indică în mod clar acest lucru în 
propunerile sale către Parlamentul 
European şi Consiliu şi semnalează orice 
impact negativ posibil asupra respectării 
de către constructori a obiectivelor privind 
emisiile specifice de CO2 stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regulations adversely affect the CO2-reduction target.
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- EU-legislation should guarantee coherent proposal, if safety or other pollutant emission 
regulations conflict with CO2 emission reduction target, then credits should be granted to car 
manufacturers in order to counterbalance vehicle CO2 emission increase;
- EU regulations should be coherent with the agreed principles of CARS21: automotive 
industry needs stability and predictability;
- EU regulations should provide incentives for the automotive industry to reach the CO2-
targets in the most cost efficient way
- CO2 emission credits should be used to check manufacturer’s compliance (fleet value) with 
CO2 legislation as well as for other CO2-relevant regulations.
The automotive industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 
emissions.

Amendamentul 223
Guido Sacconi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) În 2017 Comisia estimează media 
numărului de autovehicule noi 
înregistrate în Comunitate în cursul celor 
cinci ani precedenţi (2012-2016). Comisia 
modifică în consecinţă valoarea 
corespunzătoare pentru M0 din anexa I. O 
astfel de modificare se efectuează ulterior 
din cinci în cinci ani.
Această modificare, destinată să modifice 
elemente neesenţiale ale prezentului 
regulament, este adoptată în conformitate 
cu procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 12 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Changes in mass will continue to occur after the starting date of the legislation. But the AMI 
introduced by the European Commission only reflects changes over 2006-2009. A correction 
on average mass is needed in regular intervals to ensure that the EU fleet average target is 
met.
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Amendamentul 224
Martin Callanan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Ori de câte ori Comisia propune acte 
legislative noi care afectează vehiculele 
utilitare uşoare şi combustibilii acestora, 
într-un mod care duce direct sau indirect 
la creşterea emisiilor de CO2, Comisia 
indică în mod clar acest lucru în 
propunerile sale către Parlamentul 
European şi Consiliu şi semnalează orice 
impact negativ posibil asupra respectării 
de către constructori a obiectivelor privind 
emisiile specifice de CO2 stabilite în 
prezentul regulament.

Or. en

Justificare

Under the terms of the Commission proposal there is a strong requirement to clearly indicate 
if any proposed regualtions adversely affect the CO2 reduction target. The automotive 
industry should be compensated for legislative proposals which increase CO2 emissions.

Amendamentul 225
Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Thomas Ulmer, Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, 
Karsten Friedrich Hoppenstedt, Horst Schnellhardt, Renate Sommer

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Informaţiile pentru consumatori

Începând cu 1 ianuarie 2010, 
constructorii asigură că etichetele, afişele 
şi textele promoţionale, precum şi 
materialele de tipul celor menţionate la 
articolele 3, 5 şi 6 din Directiva 
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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.

Or. de

Justificare

The relevant EU legal provisions on labelling already lay down rules governing car 
advertising. On 2 June 2008 the Commission initiated a public consultation on a possible 
revision of the rules on car advertising. The aim is to ascertain public views as to whether 
consumers should be provided with additional information about cars - e.g. CO2 emissions or 
fuel consumption - whatever form the advertising takes, in order to help them decide which 
new car to buy. The scope of the proposal for a regulation is restricted to setting targets for 
the average CO2 emissions of new car fleets. Rules on advertising will be the subject of a 
separate legislative procedure, the results of which should not be anticipated.

Amendamentul 226
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 eliminat
Informaţiile pentru consumatori

Începând cu 1 ianuarie 2010, 
constructorii asigură că etichetele, afişele 
şi textele promoţionale, precum şi 
materialele de tipul celor menţionate la 
articolele 3, 5 şi 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.

Or. en
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Justificare

Consumer information is already covered in the Labelling Directive 1999/94/EC which is 
currently being revised. Any modifications should be made to this Directive to avoid 
duplication of legislation.

Amendamentul 227
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2010, constructorii 
asigură că etichetele, afişele şi textele 
promoţionale, precum şi materialele de 
tipul celor menţionate la articolele 3, 5 şi 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.

Începând cu 1 ianuarie 2010, constructorii 
asigură că etichetele, afişele şi textele 
promoţionale, precum şi materialele de 
tipul celor menţionate la articolele 3, 5 şi 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. O proporţie 
semnificativă din spaţiul total din 
materialele publicitare şi promoţionale 
sunt destinate informaţiilor privind 
performanţa autovehiculelor în materie 
de emisii de CO2, prezentate într-o 
manieră vizibilă, exactă şi uşor de înţeles.
O etichetă standardizată, revizuită în mod 
periodic, privind performanţa absolută a 
autovehiculelor în materie de emisii de 
CO2 este adoptată de Comisie în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 12 alineatul (3), nu mai târziu de 
[şase luni de la adoptarea prezentului 
regulament].
Un autocolant cu eticheta Comunităţii 
privind performanţa în materie de emisii 
de CO2 este plasată pe luneta tuturor 
autovehiculelor noi vândute în 
Comunitate începând cu 2012.
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Or. en

Amendamentul 228
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Începând cu 1 ianuarie 2010, 
constructorii asigură că etichetele, afişele şi 
textele promoţionale, precum şi materialele 
de tipul celor menţionate la articolele 3, 5 
şi 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.

11. Începând cu 1 ianuarie 2010, 
constructorii asigură că etichetele, afişele şi 
textele promoţionale, precum şi materialele 
de tipul celor menţionate la articolele 3, 5 
şi 6 din Directiva 1999/94/CE indică 
emisiile specifice de CO2 produse de 
autoturismul pus în vânzare şi obiectivul 
privind emisiile specifice stabilit pentru 
respectivul autoturism în conformitate cu 
anexa I.

Or. en

Justificare

It is easier for the consumer to understand the emissions performance by knowing the 
emission target of the specific type of car offered for sale and to what extend the car 
manufacturer managed to meet this objective.

Amendamentul 229
Chris Davies

Propunere de regulament
Articolul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând cu 1 ianuarie 2010, constructorii 
asigură că etichetele, afişele şi textele 
promoţionale, precum şi materialele de 
tipul celor menţionate la articolele 3, 5 şi 6 
din Directiva 1999/94/CE indică măsura în 
care emisiile specifice de CO2 produse de 
autoturismul pus în vânzare diferă de 

Începând cu 1 ianuarie 2010, constructorii 
asigură că etichetele, afişele şi textele 
promoţionale, precum şi materialele de 
tipul celor menţionate la articolele 3, 5 şi 6 
din Directiva 1999/94/CE indică măsura în 
care emisiile specifice de CO2 produse de 
autoturismul pus în vânzare diferă de 
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obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
pentru respectivul autoturism în 
conformitate cu anexa I.

obiectivul privind emisiile specifice stabilit 
pentru respectivul autoturism în 
conformitate cu anexa I.  Un minim de 
20% din spaţiul destinat promovării noilor 
autoturisme prin intermediul textelor 
promoţionale menţionate la articolul 6 
este utilizat în furnizarea de informaţii 
către consumatori cu privire la economia 
de combustibil şi emisiile de CO2 pentru 
fiecare vehicul, într-un format aprobat de 
Comisie.

Or. en

Justificare

Amendment reaffirms the position adopted by Parliament in October 2007.  It is essential that 
consumers should be given clear information, boldly presented, about the fuel economy and 
CO2 emissions of vehicles they may choose to purchase.

Amendamentul 230
Peter Liese

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 a
Informaţia din autoturism destinată 

conducătorilor 
Începând cu 1 ianuarie 2012, 
constructorii care solicită omologarea de 
tip pentru autovehiculele M1 astfel cum 
sunt definite în Directiva 2007/46/CE în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 echipează toate autovehiculele 
cu un ecran de afişare a consumului de 
combustibil.

Or. en
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Justificare

Many tests have confirmed that there is a discrepancy between real-life CO2 emissions and 
the emissions measured under the EU test-cycle. A fuel consumption monitor can help to close 
this discrepancy as it shows the driver how much fuel the car is consuming while driving. This 
can encourage ecodriving thereby leading to lower fuel consumption when the car is used in 
real life. Other positive side-effects of more economical driving styles are less accidents, 
reduction of NOx and particle emissions, less noise and less wear and tear of tyres and 
powertrain.

Amendamentul 231
Martin Callanan, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 a
Măsuri de punere în aplicare

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

Or. en

Justificare

The approval of eco-innovations at EU-level via comitology assures a harmonised approach. 
Comitology is an established procedure under Community Law which the Commission uses 
regularly to reach common decisions to amend exisiting legislation or to introduce new 
legislation according to the competence of the Commission in the field of motor vehicle 
construction.
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Amendamentul 232
Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 a
Măsuri de punere în aplicare

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

Or. en

Justificare

The approval of Eco-innovations at EU-level via Comitology assures a harmonised 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 233
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament
Articolul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 11 a
Măsuri de punere în aplicare

Măsurile necesare pentru aplicarea 
articolului 3 alineatul (1) litera (fa) 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament, sunt adoptate 
în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 12 alineatul (3), i.e. „procedura 
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de comitologie”..

Or. fr

Justificare

The approval of ecotechnologies under commitology will ensure a harmonised approach. 
Commitology is an existing procedure under Community law. It is regularly used to arrive at 
common decisions on amendments to existing rules or to introduce new legislation which falls 
within the competence of the Commission concerning the manufacture of motor vehicles. This 
amendment clarifies the use of the commitology procedure.

Amendamentul 234
Chris Davies

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 
formulă:

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

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 125 + 
a × (F – F0) 

unde: unde:

M = masa vehicului (kg) F = pata de contact a vehiculului 
exprimată în metri pătraţi (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Creşterea masei autonome (AMI) = 0 % Creşterea petei de contact autonome (AFI) 
= 0 %

a = 0,0457 a = 25,30

Or. en

Justificare

The Commission's proposal to use a parameter based on ' mass' will penalise manufacturers 
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who make cars lighter.  This is perverse.  Weight reduction is one of the most important 
means of reducing CO2.  The parameter should be based on 'footprint.'

Amendamentul 235
Dorette Corbey, Åsa Westlund

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 
formulă: 

1. Pentru fiecare autoturism nou
înmatriculat în Comunitate în cursul 
anului care începe la 1 ianuarie 2012, 
emisiile specifice permise de CO2 
măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 
formulă: 

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 120 + 
a × (F – F0) 

unde: unde: 

M = masa vehicului (kg) F = pata de contact a vehiculului 
exprimată în metri pătraţi (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Creşterea masei autonome (AMI) = 0 % Creşterea petei de contact autonome (AFI) 
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass.
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Amendamentul 236
Rebecca Harms

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 
formulă: 

1. În 2012, pentru fiecare autoturism nou
înmatriculat în Comunitate, emisiile 
specifice permise de CO2 măsurate în 
grame per kilometru se calculează în 
conformitate cu următoarea formulă: 

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 120 + 
a × (M – M0) 

unde: unde: 

M = masa vehicului (kg) M = masa vehicului (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
Creşterea masei autonome (AMI) = 0 % Creşterea masei autonome (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = (0,0305/130) x 120 

Or. en

Amendamentul 237
Jens Holm

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 
formulă: 

1. Pentru fiecare autoturism nou
înmatriculat în Comunitate în cursul 
anului care începe la 1 ianuarie 2012, 
emisiile specifice permise de CO2 
măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 
formulă: 

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 120 + 
a × (F – F0) 

unde: unde: 
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M = masa vehicului (kg) F = pata de contact a vehiculului 
exprimată în metri pătraţi (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Creşterea masei autonome (AMI) = 0 % Creşterea petei de contact autonome (AFI) 
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation favours 
heavier options (eg diesels, hybrids) and penalizes e.g. engine downsizing if this also leads to 
weight reduction. The footprint parameter will give incentives to limit the differences in 
weight in the car-fleet, which is positive from safety point of view  It will also give greater 
regulatory certainty as changes over time are expected to be less marked than with mass.The 
slope should be as low as possible in order to stimulate reductions and to avoid perverse 
incentives.

Amendamentul 238
Jorgo Chatzimarkakis

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 
formulă:

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

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 
obiectivele privind emisiile de CO2 + a × 
(M – M0)

unde: unde:

M = masa vehicului (kg) M = masa vehicului (kg)
M0 = 1289.0 × f M0 = 1289.0 × f

f = (1 + AMI)6 f = (1 + AMI)6
Creşterea masei autonome (AMI) = 0 % Creşterea masei autonome (AMI) = 0 %
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a = 0,0457 a = 0,0457

Or. en

Amendamentul 239
Adam Gierek

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 
formulă:

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

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 130 + 
a × (M – M0) [g/km]

unde: unde: 
M = masa vehicului (kg) M = masa vehicului (kg)

M0 = 1289.0 × f M0 = masa medie a autoturismelor 
produse în prezent (kg)

f = (1 + AMI)6
Creşterea masei autonome (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0.0228

Or. pl

Justificare

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2 and use less fuel 
must remain affordable. Setting differentiated emissions targets for producers should 
therefore ensure that small-car producers will not be unfairly penalised by being asked to 
make disproportionate technological efforts giving rise to unsustainable costs whose 
repercussions on the retail price of cars would be unacceptable to consumers.
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Amendamentul 240
Amalia Sartori, Alessandro Foglietta, Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

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 
formulă:

(1) Pentru fiecare autoturism proaspăt 
înmatriculat, emisiile specifice permise de 
CO2 măsurate în grame per kilometru se 
calculează în conformitate cu următoarea 
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
Creşterea masei autonome (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 0,0230

Or. it

Justificare

For environmental and social reasons, small cars, which produce less CO2, must remain 
affordable. The specific targets set for manufacturers should therefore ensure that small-car 
producers will not be required to make disproportionate technological efforts giving rise to 
unsustainable costs and prices that consumers would be unable to afford. An adjustment 
therefore needs to be made to 'a' (slope of 30%). Furthermore, the autonomous mass increase 
(AMI) should be deleted in order to enhance the certainty of the targets set.

Amendamentul 241
Marie-Noëlle Lienemann

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 

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

calculează în conformitate cu următoarea 
formulă:

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 130 + 
a × (F – F0)

unde: unde:

M = masa vehicului (kg) F = pata de contact a vehiculului 
(ecartamentul ×  ampatamentul) 
exprimată în metri pătraţi 
(m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.89 m²
f = (1 + AMI)6

Creşterea masei autonome (AMI) = 0 %
a = 0,0457 a = 14.5 g/m²

Or. en

Justificare

According to the Impact Assessment accompanying the Commission's Proposal, footprint is a 
more efficient parameter than weight (cf. table pp. 90-91 in SEC(2007)1723). In particular, 
weight introduces a perverse incentive to produce ever-heavier vehicles and not to implement 
weight-saving vehicle design. Therefore, Footprint should be introduced as a parameter. To 
keep smaller cars affordable, a lower slope (30%) is proposed.

Amendamentul 242
Anders Wijkman

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 
formulă:

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

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

Emisiile specifice permise de CO2 = 120 + 
a × (F – F0) 

unde: unde: 
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M = masa vehicului (kg) F = pata de contact a vehiculului 
exprimată în metri pătraţi (m²)

M0 = 1289.0 × f F0 = 3.91 × f
f = (1 + AMI)6 f = (1 + AFI)6

Creşterea masei autonome (AMI) = 0 % Creşterea petei de contact autonome (AFI) 
= 0%

a = 0,0457 a = 15,56

Or. en

Justificare

The mass parameter should be replaced by footprint to avoid that the Regulation gives 
preference to certain CO2 reduction technologies (e.g. dieselisation, hybridisation) over 
others. The footprint parameter will also ensure greater regulatory certainty as changes over 
time are expected to be less marked than with mass. The 60% slope is as close as possible to 
the Commission proposal.

Amendamentul 243
Anne Ferreira

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 
formulă: 

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

Creşterea masei autonome (AMI) = 0 %

a = 0,0457 a = 0,0230
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Or. fr

Justificare

According to the Commission's assessment of the proposal's impact, any gradient equal to or 
exceeding 60% would be highly inequitable, as it would impose a greater price increase on 
small vehicles than on large ones. This would jeopardise access for customers who buy these 
small vehicles, whose CO2 emissions are low. Therefore a gradient of 30% is more equitable 
and more effective. Moreover, it is not necessary to consider an AMI. 

Amendamentul 244
Marie-Noëlle Lienemann

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 1 – ultimul rând

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0457 a = 0,0231

Or. en

Justificare

With weight as a utility parameter, the curve should be no steeper than 30% to avoid perverse 
incentives that would lead to an increase rather than a reduction in CO2 emissions.

Amendamentul 245
Kurt Joachim Lauk, Anja Weisgerber

Propunere de regulament
Annex I – paragraph 1 – last line

Textul propus de Comisie Amendamentul

a = 0,0457 a = 0,0609

Or. de
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Justificare

According to the Commission’s impact assessment (SEC(2007)1723) of 19 December 2007, 
the criteria of competitive neutrality, sustainability and social equity can best be complied 
with if the slope of the mass-dependent target lines is 80%.

Amendamentul 246
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Între 2013 şi 2020, pentru fiecare 
autoturism nou înmatriculat în 
Comunitate, nivelul permis de emisii 
specifice de CO2, măsurat în grame per 
kilometru, se determină în raport cu 
media lineară anuală dintre obiectivele 
privind emisiile medii ale parcului de 
autovehicule între 2012 şi 2020. 
Diferenţierea mediei anuale este bazată pe 
pata de contact a autovehiculului şi un 
coeficient  al curbei de 40%. 
Măsurile de diferenţiere a obiectivelor, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 12 alineatul (3) la 1 ianuarie 
2012.

Or. en
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Amendamentul 247
Rebecca Harms

Propunere de regulament
Articolul I – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Între 2021 şi 2020, pentru fiecare 
autoturism nou înmatriculat în 
Comunitate, nivelul permis de emisii 
specifice de CO2, măsurat în grame per 
kilometru, se determină în raport cu 
media lineară anuală dintre obiectivele 
privind emisiile medii ale parcului de 
autovehicule între 2020 şi 2025. 
Diferenţierea eventuală a mediei anuale 
se bazează pe pata de contact a 
autovehiculului şi un coeficient maxim al 
curbei de 40%. 
Măsurile de diferenţiere a obiectivelor, 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament prin 
completarea acestuia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 12 alineatul (3) la 1 ianuarie 
2020.

Or. en

Amendamentul 248
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru fiecare autoturism nou 
înmatriculat, emisiile specifice permise de 
CO2 măsurate în grame per kilometru şi 
bazate numai pe tehnologia motorului 
autovehiculului este de:
- 130 g în 2015
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- 110 g în 2020
- 95 g în 2025
- 75 g în 2030.
Aceste obiective ar trebui revizuite din 
cinci în cinci ani, în urma unei evaluări 
de impact efectuată de către Comisie.

Or. en

Justificare

Clear and ambitious targets should be set already to enable car manufacturers to develop 
new models accordingly. Moreover, regular impact assessment studies and reviews should be 
carried out to adapt the targets to new technological development.

Amendamentul 249
Johannes Blokland

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare an începând cu 1 
ianuarie 2020, formula de la alineatul (1) 
se aplică înlocuindu-se „120” cu „80”. 
Pentru fiecare an începând cu 1 ianuarie 
2025, formula de la alineatul (1) se aplică 
înlocuindu-se „80” cu „60”. 

Or. en

Justificare

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions. 
An average level of no more than 80 g CO2/km as from 2020 and 60 g CO2/km as from 2025 
is proposed, in order to provide incentives in the long-term for reducing the CO2 emissions 
from cars.
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Amendamentul 250
Jorgo Chatzimarkakis

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare autoturism nou, 
reduceri suplimentare de emisii de CO2 ar 
trebui realizate prin intermediul 
inovaţiilor ecologice:
- reducerea cu 10 g în 2015
- reducerea cu 20 g în 2020
- reducerea cu 25 g în 2025
- reducerea cu 30 g în 2030.

Or. en

Justificare

Compulsory ecological innovations should enable further reductions.

Amendamentul 251
Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare an începând cu 1 
ianuarie 2020, formula de la alineatul (1) 
se aplică utilizând „80” drept medie a 
emisiilor specifice de CO2 permise.

Or. en

Justificare

It is important that the industry be set now a medium term (2020) target to enable it to plan to 
achieve the reductions required at the least possible cost.  The target value proposed of 80 g 
CO2/km is more ambitious than that agreed by Parliament on October 2007 in recognition of 
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the very much more progressive stance now being taken by the industry and the pressure for 
change being exerted by consumers as a result of the huge increase in oil prices.

Amendamentul 252
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare an cuprins între 2020 
şi 2024 inclusiv, formula de la alineatul 
(1) se aplică înlocuind „pentru fiecare an 
cuprins între 2012 şi 2019 inclusiv” cu 
„pentru fiecare an cuprins între 2020 şi 
2024 inclusiv”, iar „120” cu „80”. 

Or. en

Justificare

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Amendamentul 253
Peter Liese

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare an începând cu 1 
ianuarie 2020, formula de la alineatul (1) 
de mai sus se aplică înlocuindu-se „130” 
cu „95” şi modificându-se valoarea 
corespunzătoare variabilei a pentru a 
corespunde eforturilor comune ale 
constructorilor. Această modificare, 
destinată să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament, este propusă 
de către Comisie în 2012 şi adoptată în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
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articolul 12 alineatul (3).

Or. en

Justificare

A second reduction-step should be introduced into the regulation immediately to encourage 
innovation in the automotive sector to and to ensure that lower carbon technologies are 
brought to the market to meet the Union’s wider CO2 reduction targets. A target of 95g 
CO2/km is needed to drive innovation and accelerating the pace of technological change.

Amendamentul 254
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Toţi constructorii garantează că în 
anul care începe la 1 ianuarie 2020 cel 
puţin 8% din totalul noilor autoturisme 
reprezintă autovehicule care nu produc 
emisii. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
constructorii pot utiliza dispoziţiile privind 
asocierea stabilite la articolul 5 alineatul 
(1a).

Or. en

Justificare

Several zero emission vehicle types such as electric or hybrid vehicles exist for several years 
and many manufacturers develop them, but so far zero emission vehicles have not been put on 
the market in any substantial scale. It is necessary to stimulate the production of these 
vehicles.
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Amendamentul 255
Jens Holm

Propunere de regulament
Anexa I – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru fiecare an începând cu 2025, 
formula de la alineatul (1) se aplică 
înlocuindu-se „pentru fiecare an cuprins 
între 2020 şi 2024 inclusiv” cu „pentru 
fiecare an începând cu 2025”, iar „80” cu 
„60”. 

Or. en

Justificare

Relates to amendment on article 1 by the same author.

Amendamentul 256
Martin Callanan, Chris Davies

Propunere de regulament
Anexa Ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa Ia
Autovehicule cu un nivel extrem de redus 

al emisiilor de dioxid de carbon
Fiecare autovehicul cu un nivel extrem de 
redus al emisiilor de dioxid de carbon, 
astfel cum este definit la articolul 3, 
înmatriculat în Uniunea Europeană în 
anul calendaristic corespunzător este luat 
în calcul de mai multe ori la calcularea 
nivelului mediu al emisiilor specifice de 
CO2 produse de autovehiculele fabricate 
de constructorul respectiv în anul în 
cauză, în conformitate cu calendarul 
următor:
2012: de 10 ori
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2013: de 7 ori
2014: de 4 ori
2015: de 2 ori
Începând cu data de 1 ianuarie 2016, 
acest factor de multiplicare încetează să 
se aplice.

Or. en

Justificare

Manufacturers are investing significant resources into the development of breakthrough ultra 
low carbon vehicle technologies with CO2 emissions significantly below anything currently 
available on the European Market. In their initial production phases, these technologies will 
carry a very significant cost premium and these vehicles will be available in relatively low 
volume. To encourage continued investment in their rapid commercialisation, an interim 
system of legislative super-credits for ultra low carbon vehicles should form part of the 
proposed regulation.

Amendamentul 257
Bogusław Sonik

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 şi 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 şi pentru fiecare lună ulterioară, 
statele membre înregistrează următoarele 
detalii pentru fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Or. en

Justificare

To be in line with Article 6, paragraph 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid market distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.
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Amendamentul 258
Martin Callanan

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – alineatul 1 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 şi 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 şi pentru fiecare lună ulterioară, 
statele membre înregistrează următoarele 
detalii pentru fiecare autoturism nou 
înmatriculat pe teritoriul lor:

Or. en

Justificare

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Amendamentul 259
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2016 şi pentru fiecare an ulterior, statele 
membre înregistrează, pentru fiecare 
autovehicul care nu produce emisii de 
CO2 înmatriculat pe teritoriul lor, emisiile 
specifice de CO2 (g/km) legate de 
producerea de combustibil pentru 
autovehiculele care nu produc emisii, în 
plus faţă de detaliile menţionate la 
alineatul (1).

Or. en
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Justificare

It is necessary to stimulate the production of zero emission vehicles. The production of fuels 
for zero emission vehicles causes GHG-emissions for example as a result of the electricity 
production for electric vehicles. These need to be accounted for from 2016 onwards. Not 
counting the total CO2-emissions before this year will provide an extra incentive for zero 
emission vehicles.

Amendamentul 260
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Detaliile menţionate la alineatul (1) se 
preiau din certificatul de conformitate 
pentru autoturismul în cauză. În cazul în 
care certificatul de conformitate indică atât 
o masă minimă, cât şi o masă maximă a 
autoturismului, statele membre utilizează 
numai cifra maximă în sensul prezentului 
regulament.

2. Detaliile menţionate la punctul 1 se 
preiau din certificatul de conformitate 
pentru autoturismul în cauză. În cazul în 
care certificatul de conformitate indică atât 
o masă minimă, cât şi o masă maximă a 
autoturismului, statele membre utilizează 
numai cifra maximă în sensul prezentului 
regulament. În cazul vehiculelor cu dublă 
alimentare (benzină - gaz), ale căror 
certificate de conformitate raportează 
emisiile specifice de CO2 pentru ambii 
carburanţi, statele membre folosesc doar 
valoarea măsurată pentru gaz.

Or. it

Justificare

According to official figures, bi-fuelled vehicles are run almost exclusively on gas. 
Furthermore, the use of gaseous fuels as an alternative to petrol, with a view to cutting 
carbon emissions and diversifying energy supplies, should be promoted.
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Amendamentul 261
Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Fără a aduce atingere dispoziţiilor de 
la punctul 2, unde vehiculele sunt 
înmatriculate pentru prima oară pe baza 
unei omologări naţionale individuale în 
conformitate cu articolul 24 din Directiva 
2007/46/Ce, detaliile de la punctul 1 se 
obţin din certificatul de omologare 
individuală sau din anexele acestuia. În 
cazul vehiculelor cu dublă alimentare 
(benzină - gaz), ale căror certificate de 
conformitate raportează emisiile specifice 
de CO2 pentru ambii carburanţi, statele 
membre folosesc doar valoarea măsurată 
pentru gaz, cu condiţia ca valoarea 
respectivă să fi fost măsurată în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
715/2007 şi Regulamentul CEE/ONU nr. 
115.

Or. it

Justificare

To cover cases in which vehicles are registered on the basis of an individual national 
approval, in which case a European certificate of conformity is not required (as provided for 
in Directive 2007/46/EC). The measurement and certification methods are equivalent in the 
UN and EC regulations.

Amendamentul 262
Martin Callanan

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – alineatul 3 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. Pentru anul care începe la 1 ianuarie 
2010 şi pentru fiecare an ulterior, statele 

3. Pentru luna care începe la 1 ianuarie 
2012 şi pentru fiecare lună ulterioră, 
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membre determină pentru fiecare 
constructor, în conformitate cu metodele 
descrise în partea B, următoarele 
caracteristici:

statele membre determină pentru fiecare 
constructor, în conformitate cu metodele 
descrise în partea B, următoarele 
caracteristici:

Or. en

Justificare

To be in line with Article 6, para 1. Monitoring and reporting should go in line with the 
implementation of the regulation in order to avoid marker distortion and discrimination of 
manufacturers. Therefore, the starting year should be 2012. Manufacturers need to know 
monthly performance data so as to be able to, if necessary, respond to market developments.

Amendamentul 263
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Anexa II – partea A – alineatul 3 – litera d – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) pentru fiecare variantă a 
fiecărei versiuni a fiecărui 
tip de autoturism nou:

(d) pentru fiecare versiune a fiecărei 
variante a fiecărui tip de 
autoturism nou:

Or. en

Justificare

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Amendamentul 264
Magor Imre Csibi, Daciana Octavia Sârbu, Nicodim Bulzesc

Propunere de regulament
Anexa II – partea B – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Pentru fiecare variantă a fiecărei versiuni 
a fiecărui tip de autoturism, se înregistrează 

4. Pentru fiecare versiune a fiecărei 
variante a fiecărui tip de autoturism, se 
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numărul de autoturisme noi înmatriculate, 
masa acestora, emisiile specifice de CO2 şi 
pata de contact.

înregistrează numărul de autoturisme noi 
înmatriculate, masa acestora, emisiile 
specifice de CO2 şi pata de contact.

Or. en

Justificare

The proposed rewording of the text ensures compliance with the definitions set out in Annex 
II, point B of the Directive 2007/46/EC.

Amendamentul 265
Anja Weisgerber, Karl-Heinz Florenz, Thomas Ulmer

Propunere de regulament
Anexa IIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

ANEXA II A
Procedura pentru luarea în considerare a 

potenţialului de reducere a emisiilor al 
eco-inovaţiilor

(1) Comisia numeşte o comisie de experţi 
(„Comisia de evaluare a inovaţiilor 
ecologice”), care este formată din 
reprezentanţii departamentelor 
competente ale Comisiei şi care decide în 
privinţa cererilor pentru luarea în 
considerare a potenţialului de reducere a 
emisiilor cu privire la emisiile specifice de 
CO2, depuse de producători. Comitetul 
poate coopta experţi externi şi raportează 
trimestrial comitetului numit în 
conformitate cu articolul 12.
(2) Dacă este necesar, comitetul 
organizează trimestrial audieri în vederea 
aprobării potenţialelor de reducere a 
emisiilor specifice ale măsurilor tehnice şi 
ia decizii în privinţa cererilor primite în 
acest sens. Deciziile comisiei pot face 
obiectul unor contestaţii.
(3) Măsurile care pot fi luate în 
considerare la luarea în considerare a 
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obiectivului de emisii specifice al unui 
producător:  
(a) trebuie să aducă o contribuţie 
măsurabilă la reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră;
(b) trebuie să se refere în mod clar la 
emisiile de CO2 produse de un anumit tip 
de autovehicul sau la un număr definit de 
autovehicule aparţinând tipului respectiv;
(c) trebuie să nu reprezinte o condiţie 
esenţială pentru omologarea de tip în 
conformitate cu Directiva 2007/46/CE sau 
cu alte reglementări juridice;
(d) şi trebuie să genereze reduceri ale
emisiilor de gaze cu efect de seră care nu 
se reflectă în rezultatele procedurii de 
testare.
4. Cererea depusă de producătorii de 
autovehicule pentru a se ţine seama de 
efectul eco-inovaţiilor trebuie să conţină 
date fiabile privind următoarele puncte:
(a) reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorate măsurii respective 
(exprimate în echivalent CO2);
(b) documente care să dovedească că 
măsura nu este o condiţie esenţială pentru 
omologarea de tip;
(c) documente care să dovedească că 
efectele măsurii nu au incidenţă sau au o 
incidenţă neînsemnată asupra valorilor 
consumului şi emisiilor stabilite cu ocazia 
omologării de tip;
(d) o declaraţie privind dacă şi măsura în 
care efectele măsurii sunt corelate cu 
masa autovehiculului sau dacă sunt 
independente de aceasta.
5. La depunerea cererii de rectificare a 
obiectivului său privind emisiile specifice 
pentru un anumit an calendaristic, 
constructorul trebuie să depună, pe lângă 
o prezentare în detaliu a efectelor 
recunoscute ale măsurii privind reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră, o 
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propunere privind modul în care aceste 
reduceri pot fi extinse la anumite modele, 
sau chiar la toate modelele fabricate de 
constructor.
6. Potenţialul de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră sau de CO2 declarat 
de producător trebuie confirmat de un 
organism independent. Acesta trebuie: 
(a) să fie o instituţie de testare fiabilă şi 
acreditată;
(b) să ofere garanţii de neutralitate şi 
expertiză în domeniul tehnologiei 
autovehiculelor în ceea ce priveşte 
evaluarea măsurilor de reducere a gazelor 
cu efect de seră. 
Toate instituţiile notificate în 
conformitate cu articolul 41 din Directiva 
2007/46/CE sunt considerate acreditate 
pentru efectuarea acestor atribuţii.
7. Pe baza reducerilor emisiilor specifice 
de CO2 sau de gaze cu efect de seră 
generate de o măsură, organismul 
independent trebuie să aducă dovezi 
privind testarea următoarelor aspecte:
(a) efectele tehnice ale măsurii respective 
asupra emisiilor de gaze cu efect de seră 
(exprimate în echivalent CO2);
(b) fiabilitatea datelor furnizate de 
constructor şi/sau de furnizorul de 
componente;
(c) posibile interacţiuni (inclusiv efectele 
de compensare) cu alte măsuri incluse în 
procedura de omologare de tip sau cu alte 
măsuri care fac obiectul unei cereri de 
recalculare sau care au fost aprobate;
(d) efectele comportamentului şoferului 
asupra reducerii emisiilor care pot fi 
obţinute prin măsura respectivă în 
condiţii realiste;
(e) fiabilitatea datelor referitoare la 
tipurile de vehicule pentru care s-a aplicat 
măsura, numărul de înmatriculări de 
vehicule de acest tip şi efectele măsurii 
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asupra nivelului mediu de emisii de CO2
ale producătorului.
7.1. Comitetul instituit în conformitate cu 
articolul 12 din prezentul regulament 
trebuie să verifice dacă cererea de 
recunoaştere a unei eco-inovaţii este 
completă şi, în termen de trei luni de la 
primirea cererii documentate, ia o decizie 
privind luarea în considerare a eco-
inovaţiilor. Comisia transmite comitetului 
o propunere în acest sens. 
În termen de o lună de la anunţarea 
deciziei respective, solicitantul poate iniţia 
o cale de atac în faţa Comisiei împotriva 
deciziei comitetului. Comisia trebuie să 
transmită comitetului apelul respectiv, 
care trebuie să îl analizeze în termen de 
trei luni şi să ia o decizie.
Orice decizie privind luarea în 
considerare a eco-inovaţiilor sunt 
publicate de Comisie în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene.
8. Dacă cererea de extindere a fost 
aprobată pentru un an calendaristic şi 
între timp măsurile nu au devenit 
obligatorii în cadrul procedurii de 
omologare de tip sau în conformitate cu 
alte dispoziţii legale, pentru aprobarea 
luării în considerare în anii viitori se 
furnizează dovezi scrise doar pentru 
tipurile de autovehicule dotate cu această 
măsură, numărul de înmatriculări ale 
vehiculelor de acest tip şi efectele asupra 
nivelului mediu de emisii de CO2 al 
constructorului.
9. Furnizorii de componente pentru 
industria automobilului pot să depună o 
cerere de confirmare a potenţialului de 
reducere a emisiilor de CO2 şi a gazelor 
cu efect de seră al unei măsuri anume, 
dacă prezintă dovezi scrise în acest sens, 
precum şi certificate din partea experţilor 
terţi, în conformitate cu punctul 3 literele 
(a)-(d), punctul 4 literele (a)-(d) şi punctul 
7 literele (a)-(d) din prezenta anexă.
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10. În cazul în care cererea unui 
constructor de luare în considerare a 
potenţialului de reducere a emisiilor se 
referă la o măsură al cărei potenţial de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră a fost deja aprobat în cazul unui 
furnizor de componente, constructorul 
trebuie să aducă doar dovezi scrise în 
conformitate cu punctul 5 şi un certificat 
emis de un expert independent în 
conformitate cu punctul 7 litera (e) din 
prezenta anexă.

Or. de

Justificare

Measures will only be recognised if they bring measurable advantages over and above the 
existing requirements. The technical burden of proof lies with the applicant and political 
responsibility with the Commission. All data must be certified by independent experts who are 
authorised to carry out tests under the type-approval procedure. Once a measure has been 
recognised as an eco-innovation, the only elements that need to be checked are those that 
change as a function of the number of new registrations of a manufacturer’s various models.
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