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Notă de prezentare  

a propunerilor COM de modificare a Regulamentelor UE pentru reducerea emisiilor de CO2 

generate de autoturismele şi autoutilitarele noi, conform obiectivelor UE 2020 privind schimbările 

climatice 

 

MAEur, 6 septembrie 2012 

 

 

La 11 iulie 2012, COM a adoptat două propuneri legislative referitoare la modificarea Regulamentelor 

443/2009
1
 şi, respectiv, 510/2011

2
, prin care se stabilesc modalităţi de atingere a ţintelor de emisii de 

CO2 de la autoturisme, respectiv autoutilitare, conform obiectivelor UE privind schimbările climatice. 

Totodată, prin aplicarea acestor acte legislative, s-ar promova reducerea consumului de petrol şi s-ar 

îmbunătăţi şi securitatea aprovizionării cu energie în UE, stimularea inovaţiei şi a competitivităţii 

industriei UE. 

Obiectivele specifice sunt asigurarea aplicării continue şi efective a regulamentelor privind emisiile de 

CO2 ale autoturismelor şi autoutilitarelor, în special în contextul obiectivelor pentru 2020, cu 

asigurarea unor garanţii pentru actorii implicaţi, respectiv:  

 garantarea că avantajele pentru mediu ale obiectivelor privind emisiile de CO2 pentru 2020 sunt 
realizate în mod rentabil; 

 garantarea că modalităţile de a atinge obiectivele pentru 2020 nu au un impact social inacceptabil; 

 garantarea că modalităţile de a atinge obiectivele pentru 2020 nu au urmări nedorite asupra 

competitivităţii pentru sectorul autovehiculelor din UE; 

 reducerea la minimum, în măsura posibilităţilor, a sarcinii administrative şi a costurilor pentru 
IMM-uri. 

 

A. Autoturisme: Propunerea modifică Regulamentul 443/2009/CE în sensul punerii în aplicare a 

modalităţilor de a îndeplini obiectivul de 95 g CO2/km pentru autoturismele noi, obiectiv care trebuie 

să fie atins până în 2020.  

 

Principalele modalităţi propuse pentru atingerea obiectivelor sunt următoarele: 

 Parametrul de utilitate continuă să fie masa vehiculului; 

 Curba valorilor limită rămâne liniară, cu o pantă de 60 % în comparaţie cu parcul de referinţă, care 
este menţinut la nivelul parcului din 2006, în conformitate cu curba valorilor limită pentru 201; 

 Creditele suplimentare pentru autoturismele cu emisii mai mici de 35 g CO2/km sunt introduse 

între anii 2020 şi 2023 cu un multiplu de 1,3 şi limitate la o sumă cumulată de 20 000 de vehicule pe 

fiecare producător; 

 Obiectivul de derogare pentru producătorii de nişă este actualizat pentru 2020; 

 Producătorii care reprezintă mai puţin de 500 de înmatriculări de autoturisme noi pe an sunt 
excluşi de la obligaţia de a avea un obiectiv privind emisiile de CO2; 

 Se permite o flexibilitate mai mare în ceea ce priveşte calendarul deciziilor prin care se acordă 

derogări pentru un volum mic de producţie; 

 Eco-inovaţiile sunt menţinute atunci când este pusă în aplicare o procedură revizuită de testare; 

 Sancţiunile pentru emisiile suplimentare sunt menţinute la 95 euro/g/km pe vehicul; 

 Dispoziţiile privind procedura comitetului sunt actualizate pentru a fi compatibile cu Tratatul de la 
Lisabona. 

                                                 
1 Regulamentul  de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi  
2 Regulamentul de stabilire a unor standarde de performantă pentru vehiculele utilitare usoare noi 



 2 

 

B. Autoutilitare: Propunerea de modificare a Regulamentului 510/2011/CE confirmă fezabilitatea 

obiectivului mediu de 147 g de CO2/km pentru vehiculele utilitare uşoare noi, care trebuie atins până 

în 2020.  

 

Principalele modalităţi propuse pentru atingerea obiectivelor sunt următoarele: 

 Parametrul de utilitate continuă să fie masa vehiculului în stare de funcţionare; 

 Curba valorilor limită rămâne liniară, cu o pantă de 100 % în comparaţie cu parcul de vehicule 
iniţial; 

 Constructorii care reprezintă mai puţin de 500 de înmatriculări de vehicule utilitare uşoare noi pe 

an sunt scutiţi de obligaţia realizării obiectivului lor privind emisiile specifice; 

 Se permite o mai mare flexibilitate a calendarului deciziilor prin care se acordă derogări pentru 
micii producători; 

 Atunci când se pune în aplicare o procedură de testare revizuită, se reţin eco-inovaţiile;  

 sancţiunea pentru emisiile excedentare este menţinută la o valoare de 95 euro/g/km per vehicul. 

 
Notă: Pentru ambele regulamente se prevede o reexaminare până la cel târziu 31 decembrie 2014 

pentru stabilirea regimului post-2020. 

 

Ataşat se regăsesc cele două propuneri de regulamente.  

Informaţii suplimentare pot fi accesate pe pagina web a Comisiei Europene:  

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/faq_en.htm   

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/vans/faq_en.htm. 
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