
PR\722785RO.doc PE406.014v01-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

2007/0297(COD)

8.5.2008

***I
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru 
autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce 
emisiile de CO2 produse de vehiculele utilitare uşoare
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

Raportor: Guido Sacconi

Raportor pentru aviz (*): Werner Lagen, Comisia pentru industrie, cercetare şi 
energie

(*) Comisii asociate - articolul 47 din Regulamentul de procedură



PE406.014v01-00 2/14 PR\722785RO.doc

RO

PR_COD_1am

Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepţia 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 şi 300 din Tratatul 
CE şi la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziţia comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziţia comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidenţiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziţie existentă pe care Parlamentul doreşte să o modifice, dar pe 
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidenţiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidenţierea cu caractere cursive simple este o 
indicaţie pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greşite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de 
stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca 
parte a abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 produse de 
vehiculele utilitare uşoare
(COM(2007)0856 – C6-0022/2008 – 2007/0297(COD))

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European şi Consiliului 
(COM(2007)0856),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) şi articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0022/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 
avizul Comisiei pentru industrie, cercetare şi energie, cel al Comisiei pentru transport şi 
turism, precum şi cel al Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenţionează să modifice în mod 
substanţial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite Consiliului şi Comisiei poziţia 
Parlamentului.

Amendamentul 1

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 

(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. 
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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.

Or. it

Justificare

Acknowledges the importance of such measures and calls on the Commission to take them 
into account in the review of the test procedures.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 22

Text propus de Comisie Amendament

(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 
sporirea sprijinului acordat activităţilor 
de cercetare şi inovare din sectorul auto 
pentru reducerea emisiilor de CO2.

Or. it
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Justificare

It is important for the funds in question to be channelled into research and innovation 
activities in the automotive sector.

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

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. Regulamentul 
stabileşte nivelul mediu de emisii de CO2
produse de autoturismele noi la 130 g 
CO2/km, obţinut prin intermediul 
îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor, şi 
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 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. Regulamentul 
stabileşte, de asemenea, obiectivul de a 
atinge o medie a emisiilor care să nu 
depăşească 95 g CO2/km, pentru noul 
parc de maşini, începând cu 1 ianuarie 
2020.

Or. it

Justificare

The car industry sector must fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions.
An average level of emissions of no more than 95 CO2/km as from 2020 is proposed, which is 
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in line with Parliament’s position in its resolution on the Community strategy to reduce CO2
emissions, adopted on  24 October 2007.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1

Text propus de Comisie Amendament

(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 din categoria M1 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”), care sunt 
înmatriculate în Comunitate pentru prima 
dată şi care nu au mai fost înmatriculate în 
afara Comunităţii (denumite în continuare 
„autoturisme noi”).

Or. it

Justificare

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

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 4

Text propus de Comisie Amendament

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 

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 
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cazul în care unui constructor i se acordă o 
derogare în temeiul articolului 9, în 
conformitate cu respectiva derogare.

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 2020 şi pentru fiecare an 
calendaristic ulterior, media emisiilor 
specifice de CO2 pentru autoturisme va fi 
stabilită pe baza revizuirii în temeiul 
articolului 10.

Or. it

Justificare

The specific emissions target will be established by the Commission at the time the Regulation 
is reviewed.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 5

Text propus de Comisie Amendament

(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 ar trebui considerate 
ca venit la bugetul Uniunii Europene şi 
folosite pentru intensificarea activităţilor 
de cercetare în scopul sprijinirii 
dezvoltării inovaţiilor tehnologice pentru 
reducerea emisiilor de CO2 produse de 
autovehicule şi pentru dezvoltarea de 
autovehicule fără emisii de CO2.

Or. it

Justificare

It is important for the funds in question to be channelled into research and innovation.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Text propus de Comisie Amendament

(da) masa medie a tuturor autoturismelor 
noi din Comunitate din anul calendaristic 
precedent.

Or. it

Justificare

It is proposed that the average mass for all new passenger cars also be published.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(2a) Până la 30 iunie 2016 şi apoi până la 
30 iunie la fiecare trei ani, Comisia 
modifică anexa I pentru ca valoarea M0
să fie media masei medii a autoturismelor 
noi din ultimii trei ani calendaristici 
pentru care a fost publicată o masă medie 
în conformitate cu articolul 8 alineatul (1) 
litera (da). Modificarea se aplică 
începând cu 1 ianuarie a anului următor.
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. it

Justificare

Enables the Commission to amend Annex I every three years, under the comitology 
procedure, on the basis of changes in the average mass of all new passenger cars.
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Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendament

(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 
până la 1 ianuarie 2020 şi care nu poate fi 
în nici un caz mai mare de 95 g.
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. Atunci când 
stabileşte nivelul mediu de emisii, Comisia 
ia în considerare evoluţiile legate de 
acordurile internaţionale referitoare la 
perioada de după 2012.
Comisia examinează, de asemenea, 
posibilitatea de a renunţa la distincţia 
actuală dintre diferitele măsuri care 
contribuie la realizarea obiectivului 
specific de reducere a emisiilor, în special 
în ceea ce priveşte măsurile referitoare la 
vehiculele cu motor, precum şi alte 
măsuri suplimentare.

Or. it

Justificare

The Commission will set the average emissions level when reviewing this Regulation. That 
level, which may not in any case exceed 95 g/km, will be established in the light of the 
development of technological innovations and the outcome of international negotiations. The 
rapporteur hopes that after 2020 the Commission will scrap the current distinction between 
complementary measures and the advances relating to motor vehicles.
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Amendamentul 10

Propunere de regulament
Articolul 11

Text propus de Comisie Amendament

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, informaţiile 
oferite consumatorilor, referitoare la 
emisiile specifice de CO2  produse de 
autoturisme, sunt reglementate prin 
Directiva 1999/94/CE.

Or. it

Justificare

The provision of information to consumers is best governed within the framework of Directive 
1999/94/EC.
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EXPUNERE DE MOTIVE

The proposal for a regulation, which sets CO2 emission performance requirements for new 
passenger cars, forms part of a more ambitious strategy, under which the EU has resolutely 
and unilaterally committed itself to slashing greenhouse gas emission levels by at least 20% 
by 2020.

The road transport sector is the second highest source of greenhouse gas emissions in the EU, 
being responsible for 12% of all carbon dioxide emissions and, more importantly, is a sector 
in which emissions are continuing to increase. The significant progress made thanks to 
automotive technology has not been enough to neutralise the effect of the increase in traffic 
volumes and car sizes.

The events leading up to the drafting of this regulation are well known. Back in 1998, 
voluntary agreements between the Commission and the car industry helped towards a 13.5% 
reduction in CO2 compared with 1995, even if they were viewed as insufficient to achieve the 
results that were needed. In February 2007, the Commission proposed that an integrated 
approach be adopted, centring on two components: emission reductions obtained through the 
improvement of engine technology with a view to meeting the target of an average 130g 
CO2/km for the new car fleet, and reduction by another 10g CO2/ km through further 
technological improvements and an increase in the use of biofuels by 2012. In October 2007, 
Parliament adopted a resolution welcoming the integrated approach in principle, but 
advocated more ambitious and longer-term targets: a reduction to 125g CO2/km by 2015 and 
a long-term outlook target of 95g CO2/km by 2020, and hopefully of 70g CO2/km by 2025.

The proposal for a regulation adheres to the spirit and targets of the previous Communication, 
especially as regards targets, timescales and the adoption of an integrated approach. It also 
provides for the splitting of the specific target for each manufacturer on the basis on the utility 
parameter of ‘mass’. The proposal provides for a system of penalties, calculated on a base 
amount and increasing as from 2012, in the event of the set targets not being achieved. An 
exemption mechanism is envisaged for manufacturers whose sales within the EU do not 
exceed 10 000 units, with their nevertheless being assigned an ‘ad hoc’ specific target that 
would be negotiated with the Commission. Lastly, the proposal allows manufacturers the 
possibility of forming pools and hence of collectively meeting the targets set.

Your rapporteur can but express his overall approval of the proposal for a regulation as a 
whole, and in particular supports its subject matter, targets and objectives. He believes that the 
car industry should fit in with the overall targets for the reduction of CO2 emissions, despite 
acknowledging its special characteristics (driver behaviour, car fleet renewal, infrastructure 
conditions). Therefore, while approving the targets and the timescales established by the 
Commission, he considers it a priority to revert to the position adopted by Parliament on 
long-term targets and to propose an average level of emissions of no more than 95 g CO2/km 
by 2020. The precise target – which your rapporteur hopes will become more ambitious – will 
be set by the Commission following a review of the Regulation that is to be conducted by 
2014, and which will be preceded by an overall impact assessment coupled with an analysis 
of the economic, environmental and social effects on the entire production chain.

Your rapporteur fully supports the choice of the integrated approach in the launch phase of the 



PE406.014v01-00 14/14 PR\722785RO.doc

RO

system; he nevertheless wonders whether it would not be more appropriate to allow the car 
industry to decide on the arrangements for meeting the specific targets assigned. Whether that 
industry achieves the targets it has been set by way of technical advances, complementary 
measures or any other means, should not enter into the legislative debate, provided that those 
targets are quantifiable and can be assessed using the existing test cycles and those to be 
implemented in the future. Your rapporteur therefore calls on the Commission to consider the 
possibility of scrapping, in the long term, the current distinction between complementary 
measures and measures relating to motor vehicles.

Your rapporteur also supports the choice of the utility parameter: in its proposal, the 
Commission has opted for the mass parameter, which is, in its own words, provides ‘a 
satisfactory correlation with present emissions and would therefore result in more realistic 
and competitively neutral targets and … data on mass is readily available’.

However, the Commission does not automatically exclude the possibility of using an 
alternative parameter, to the extent that in its proposal it considers it appropriate for ‘Data on 
the alternative utility parameter of footprint (track width times wheelbase)… to be collected’.
In its October resolution, Parliament rejected by a large majority the introduction of the mass 
parameter, advocating the footprint option. Your rapporteur is aware that the footprint 
parameter provides greater guarantees from an environmental viewpoint as it is less prone to 
undesirable effects (increase in mass in order to have a less stringent reduction target).

Your rapporteur has not at this stage proposed any amendment to the Commission proposal as 
regards changing the utility parameter, but reserves the right to review Parliament’s position 
at the subsequent stages of the legislative process.

As regards excess emissions premiums, your rapporteur proposes that these be used to finance 
both incremental research (e.g. clean and energy efficient thermal engines, integrated safety 
systems) and innovative technologies (e.g. hydrogen and fuel cells, development of 
rechargeable hybrids, second generation biofuels).

Your rapporteur agrees with the Commission proposal as regards the issue of the penalties 
applicable in the event of the set targets not being met, despite expressing willingness to 
consider solutions that would make the system more flexible in the first phase of its 
application (2012-2015) while at the same time rewarding and encouraging a better approach 
from manufacturers.

Your rapporteur also suggests a series of technical adjustments to the Commission proposal, 
and in particular withdrawal of the reference mass of 2 610, as he believes that this would 
exclude too many heavy vehicles from the scope of the regulation.

Finally, your rapporteur had amended the article on the information to be provided to 
consumers, as he feels that this area should be governed by Directive 1999/94/EC.
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