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Ref.: Petiția nr. 0796/2012, adresată de Philipp Schmalgold, de cetățenie germană, 
privind introducerea unor sisteme eficiente din punct de vedere al consumului de 
combustibil în locul instalării de sisteme de control al vitezei la autovehicule și 
camioane

1. Rezumatul petiției

Petiționarul pledează pentru adaptarea normelor europene pentru a obține o măsurare mai 
corectă a consumului de carburant la autoturisme și autovehicule de transport de marfă, 
solicitând înlocuirea sistemelor de control al vitezei (cruise control) cu sisteme de control al 
consumului de carburant. Sistemul de control al vitezei are rolul ca un vehicul să se deplaseze 
cu o viteză constantă. Acest lucru economisește carburant în timpul călătoriilor lungi, pe 
suprafețe plane. Cu toate acestea, în pantă, sistemul de control va încerca să mențină o viteză 
constantă, sporind consumul de carburant. Prin urmare, el solicită instalarea de sisteme care 
au ca rol controlul consumului; ele trebuie astfel, de exemplu, să acorde prioritate eficienței 
consumului de combustibil în fața unei viteze constante la deplasarea în pantă. Conform 
opiniei sale, acest lucru ar trebui să fie fezabil din punct de vedere tehnic; un astfel de sistem 
ar trebui instalat la toate autovehiculele noi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 octombrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Petiția menționată mai sus, adresată Comisiei Europene, propune ca legislația europeană să 
prevadă un „consumomat”, adică un echipament tehnic care să mențină constant consumul de 
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combustibil al unui autovehicul în toate condițiile de condus. Pe baza descrierii detaliate și a 
proprietăților fizice evidente, acesta trebuie înțeles în sensul unui tip de tempomat în cazul 
căruia se poate introduce o viteză țintă inferioară și una superioară, precum și un consum de 
combustibil dorit, iar viteza momentană a vehiculului să fie adaptată în intervalul introdus în 
ceea ce privește apropierea optimă de valoarea țintă a consumului de combustibil. În mod 
ideal, acest „consumomat” ar fi completat de un sistem automat de control al distanței față de 
vehiculele aflate anterior în trafic, care se oferă deja în comerț pentru multe autovehicule (a se 
vedea, de exemplu,
http://de.wikipedia.org/wiki/Abstandsregeltempomat).

Concluzie

În funcție de profilul individual al conducătorului auto, propunerea ar fi în mod sigur 
interesantă pentru unii proprietari de autovehicule. Totuși, în ceea ce privește această utilitate, 
trebuie luate în considerare și costurile sistemului care (chiar și fără sistem automat de control 
al distanței) depășesc costurile unui tempomat clasic. Îndeosebi pentru autovehiculele mici, 
utilizate preponderent în oraș, obligativitatea legală de instalare a unui „consumomat” nu ar 
trebui să fie așadar justificată și, în plus, ar putea fi adoptată doar cu greu din punct de vedere 
politic în actuala situație economică dificilă. Prin urmare, propunerea nu poate fi sprijinită 
pentru moment printr-o inițiativă legislativă. Poate că producătorii de autovehicule pot fi 
încurajați să ofere sistemul, de exemplu ca dotare suplimentară sau, la început, în mod 
restricționat doar pentru modelele din clasele medie și superioară.
Dacă un „consumomat” obține un anumit grad de răspândire pe bază voluntară, există 
posibilitatea de a reflecta ulterior asupra reglementării legale în cazul înregistrării unei 
experiențe pozitive din punct de vedere al utilității. În acest context trebuie remarcat, de 
asemenea, faptul că legiuitorul european prevede, începând din 2014, dotarea tuturor 
autovehiculelor de pasageri noi cu indicatoare de schimbare a vitezelor; de asemenea, în 
prezent se analizează introducerea obligatorie a indicatoarelor consumului momentan de 
combustibil. Ambele măsuri, precum și „consumomatul”, au ca scop încurajarea unui stil de 
condus economic, așa-numitul condus ecologic. 


