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Întrebarea cu solicitare de răspuns scris E-000907/2021
adresată Comisiei
Articolul 138 din Regulamentul de procedură
Vlad Gheorghe (Renew)

Subiect: Inițiative legislative privind utilizarea voluntară a autovehiculelor la turația de mers în gol

Utilizarea voluntară a autovehiculelor la turația de mers în gol (în regim de ralanti) reprezintă un 
pericol grav pentru mediu și pentru sănătatea publică din punctul de vedere al nivelului de emisii de 
dioxid de carbon, monoxid de carbon, hidrocarburi, oxid de azot și particule în suspensie. În plus, 
funcționarea motorului la turația de mers în gol duce la risipa de combustibil și la deteriorarea 
componentelor care garantează siguranța vehiculelor. Unele state membre au introdus cu succes, la 
nivel național, limite în ceea ce privește utilizarea autovehiculelor la turația de mers în gol. Cu toate 
acestea, lipsa unei abordări comune la nivelul UE cu privire la această chestiune pune în pericol 
eforturile noastre de realizare a neutralității climatice, de reducere a poluării și de prevenire a 
problemelor de sănătate asociate.

Programul de lucru al Comisiei pentru 2021 include, printre obiectivele pachetului „Fit for 55”, 
revizuirea Regulamentului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru 
autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi.

1. Intenționează Comisia să abordeze în regulamentul menționat mai sus problema utilizării 
voluntare a motoarelor la turația de mers în gol și să impună limite privind funcționarea în acest 
regim a autovehiculelor care circulă în prezent în UE prin intermediul unor inițiative legislative 
suplimentare?

2. Intenționează Comisia să facă distincția între zonele în care impactul emisiilor generate de 
motoarele utilizate la turația de mers în gol este deosebit de nociv, cum ar fi zonele în care sunt 
amplasate școli sau unități spitalicești, și alte zone urbane și rurale, atunci când va examina 
măsurile de limitare, la nivelul UE, a utilizării autovehiculelor în acest regim?

3. Ce inițiative de sensibilizare poate sugera Comisia pentru a promova schimbări voluntare de 
comportament în rândul conducătorilor auto care își lasă autovehiculele să funcționeze la turația 
de mers în gol?


