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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
privind strategia comunitară de reducere a emisiilor de CO2 în cazul autoturismelor şi 
al vehiculelor comerciale uşoare
(2007/2119(INI))

Parlamentul European,

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European în legătură 
cu rezultatele revizuirii Strategiei Comunităţii de reducere a emisiilor de CO2 provenite de 
la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare (COM(2007)0019)1

– având în vedere studiul de impact (SI) referitor la Comunicarea Comisiei către Consiliu şi 
Parlamentul European în legătură cu rezultatele revizuirii Strategiei Comunităţii de 
reducere a emisiilor de CO2 provenite de la autoturisme şi vehicule utilitare uşoare
(SEC(2007)0060),

– având în vedere cel de-al şaselea Program comunitar de acţiune pentru mediu (PAM 6)2  

– având în vedere al şaselea3 şi al şaptelea4 program cadru pentru activităţi de cercetare, de 
dezvoltare tehnologică şi demonstrative,

– având în vedere rezoluţia acestuia privind „Victoria în lupta împotriva schimbării 
climatice globale “ (2005/2049(INI))5

– având în vedere Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul 
Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor privind „Limitarea schimbării 
climatice globale la 2 grade Celsius“ Drumul de parcurs până în 2020 şi ulterior“ 
(COM(2007)0002)6,

– având în vedere Concluziile Preşedinţiei Consiliului European din 8 şi 9 martie 2007 
privind Strategia reînnoită UE privind dezvoltarea durabilă (iunie 2006) şi rolul 
tehnologiilor tehnologice şi al ecoinovaţiilor în atingerea obiectivelor Strategiei de la 
Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă,

– având în vedere studiul „Revizuirea şi analizarea potenţialului de reducere şi a costurilor 
măsurilor tehnologice şi de altă natură în vederea reducerii emisiilor de CO2-ale 
autoturismelor“ (31.10.06)7, 

– având în vedere articolul 45 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară şi 

  
1 Nepublicată încă în JO
2 JO L 242, 10.09.02, p. 1.
3 JO L 232, 29.08.02, p. 1.
4 JO L 391, 30.12.06, p.1
5 Texte Adoptate, 16.11.05, P6_TA(2005)0433.
6 Nepublicată încă în JO
7 http://ec.europa.eu/enterprise/automotive/projects/report_co2_reduction.pdf
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avizul Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor, precum şi cel al Comisiei 
pentru industrie, cercetare şi energie (A6-0000/2007),

A. întrucât circa 19% din emisiile de CO2 produse în Uniunea Europeană provin de la 
autoturisme şi vehicule comerciale uşoare, volumele absolute continuând să crească în 
principal din cauza creşterii numărului şi puterii maşinilor noi,

B. întrucât transportul rutier consumă 60% din cantitatea de petrol utilizată în UE, utilizarea 
ineficientă a combustibilului punând mai mult în pericol siguranţa energetică şi 
contribuind la creşterea costurilor de exploatare şi la epuizarea resurselor mondiale de 
petrol,

C. întrucât în prezent sunt necesare măsuri legislative pentru a promova schimbările de 
design şi tehnologice necesare dacă acest sector urmează să ajute UE să-şi îndeplinească 
obiectivul de a reduce emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în 2020 comparativ cu 
nivelurile din 1990,

Graficul de realizare al obiectivelor

1. recunoaşte că producătorii au nevoie de 5 până la 7 ani pentru a modifica designul 
vehiculelor în cel mai economic mod şi, admiţând faptul că este probabil ca emisiile 
provenite de la autoturismele comercializate pe piaţa UE în 2008 să depăşească150g 
CO2/km, respinge ca fiind prea costisitoare propunerea Comisiei de a reduce nivel mediu 
de emisii prin mijloace tehnice până la 130g CO2/km până în 2012;

2. bănuieşte că propunerea de a iniţia „măsuri complementare“ pentru a atinge nivelul 
convenit anterior de 120g CO2/km până în 2012 reprezintă nu mult mai mult decât un 
gest politic şi este încredinţat că legislaţia trebuie să impună obiective clare şi măsurabile 
în privinţa reducerilor de emisii obţinute prin mijloace tehnice;

3. propune ca nivelurile de emisii maxime obligatorii să fie impuse cu aplicare de la 1 
ianuarie 2011 cu obiectivul de a promova îmbunătăţirile tehnice ale vehiculelor pentru a 
se garanta că, doar prin această măsură, nivelul mediu de emisii al tuturor autoturismelor 
comercializate pe piaţa UE începând cu 01.01.15 nu depăşeşte 120g CO2/km;

4. insistă asupra faptului că începând cu 01.01.2020, acest nivel mediu de emisii nu trebuie 
să depăşească 95g CO2/km şi este încredinţat că UE trebuie să ofere sprijin pentru 
promovarea necesară a inovaţiei prin programul de cercetare FP7;

5. este încredinţat că obiectivele pe termen lung trebuie determinate până nu mai târziu de 
2016, conform o analiză a Comisiei şi anticipează că aceste obiective vor necesita 
reduceri de emisii suplimentare până la 70g CO2/km sau mai puţin până în 2025;

6. consideră că începând cu 01.01.2015 pe piaţa UE nu trebuie comercializat nici un model 
nou de autoturism care depăşeşte nivelul maxim de emisii de 120g CO2/km cu mai mult 
de 100%;

7. recomandă, având în vedere dificultatea pe care o pot avea anumiţi producători 
specializaţi de a reduce nivelul mediu de emisii în cadrul gamei limitate de automobile 
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produse în intervalul de timp planificat, ca fiecare producător sau importator să aibă 
dreptul de a exclude anual 500 de vehicule identificate din rândul vehiculelor utilizate 
pentru a determina nivelul mediu de emisii, aceste vehicule fiind supuse obligaţiei de a 
indica consumatorilor prin etichete şi afişe nivelul de emisii şi consumul de combustibil 
conform dispoziţiilor legale uzuale.

Împărţirea răspunderii între producători
8. recunoaşte marea varietate a preferinţelor consumatorilor în ceea ce priveşte 

autoturismele şi structura diferită a parcurilor de maşini în funcţie de producător; insistă 
asupra faptului că reducerile de CO2 trebuie realizate în toate segmentele pieţei dar este 
încredinţat că dispoziţiile legislative nu trebuie nici să-i dezavantajeze pe cei care au 
obţinut deja rezultate în acest domeniu, nici să pună în pericol viabilitatea companiilor 
care produc în prezent vehicule cu un nivel ridicat de emisii;

9. propune ca stabilirea obiectivelor pentru 2015 şi 2020 pentru reducerea nivelului mediu 
de emisii precum şi a obiectivelor intermediare anuale, trebuie realizată cu referire la o 
curbă a valorilor limită pentru toate vehiculele vândute de producători şi importatori şi 
trebuie să ia ca punct de plecare structura noului parc de automobile începând cu 
01.01.2011;

10. recomandă ca curba valorilor limită să fie definită printr-o formulă matematică exprimată 
ca o funcţie care să pună în relaţie emisiile fiecărui vehicul cu amprenta acestuia 
(ecartamentul roţilor înmulţit cu baza roţii)

11. îndeamnă Comisia să prezinte propuneri în atenţia Consiliului şi a Parlamentului pentru a 
garanta că forma curbei ia în considerare diferenţele între dimensiunile automobilelor şi 
costurile tehnologice ale realizării reducerii de emisii;

12. propunerea introducerea în data de 01.01.11 a unui nou mecanism de piaţă închis, 
Sistemul de reducere a cotei admise de carbon (CARS), care va fi neutru din punct de 
vedere al costurilor faţă de industria producătoare de automobile, recompensând 
companiile ale căror vehicule au emisii sub curba limită de emisii şi penalizându-le pe 
cele care depăşesc acest prag;

13. se aşteaptă ca, datorită programului CARS, să se impună producătorilor şi importatorilor 
să plătească penalizări financiare proporţionale cu fiecare depăşire a limitelor de emisii 
pe maşină vândută, iar aceste penalizări să fie contrabalansate de credite amortizabile 
acordate autoturismelor nou înregistrate ale aceluiaşi producător care au emisii sub curba 
valorilor limită;

14. este încredinţat că cuantumul penalităţilor trebuie să depindă de costul introducerii 
măsurilor tehnologice necesare pentru reducerea nivelului mediu de emisii în cadrul 
parcului de automobile până la valoarea impusă;

15. propune stabilirea unui organism pancomunitar care să administreze programul CARS şi 
căruia să i se furnizeze datele de înregistrare furnizate de asemenea fiecărui stat membru, 
şi care să publice anual bilanţul aferent fiecărui producător, penalităţile percepute şi 
plăţile efectuate; 
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16. recomandă să se lase producătorilor şi importatorilor libertatea de a alege dacă entitatea 
comercială recunoscută va fi corporaţia mamă sau diferitele filiale sau unităţi comerciale 
direct răspunzătoare de producerea vehiculelor respective;

17. sugerează ca în primul an programul CARS să funcţioneze în stadiu pilot, urmând să se 
ocupe doar cu colectarea datelor, transferul certificatelor şi publicarea bilanţurilor iar 
componenta financiară să înceapă numai cu aplicare de la 01.01.12;  

Perfecţionarea testării şi monitorizării datelor

18. susţine revizuirea procedurilor de testare pentru a imita mai bine condiţiile efective de 
rulare şi solicită amendamente la ciclul de conducere european care să ţină cont de 
dezvoltările tehnologice, cum ar fi instalarea celei de-a şasea trepte de viteză;

19. îndeamnă Comisia să introducă noi măsurători şi standarde care să permită atribuirea unei 
valori fixe îmbunătăţirilor utile ca de exemplu indicatori de schimbare a vitezei, sisteme 
de aer condiţionat de înalt randament, anvelope cu rezistenţă la rulare mică şi lubrifianţi 
mai buni, a căror utilizare va depinde de comportamentul fiecărui conducător auto;

20. solicită Consiliului să revizuiască procedurile de testare pentru a determina dacă sunt 
respectate regulile de producţie şi pentru a asigura că nu poate fi nici o variaţie de 
abordare între organismele de certificare din diferitele state membre; 

Specificaţii ale vehiculelor

21. subliniază prioritatea rezolvării chestiunilor urgente legate de siguranţa energetică şi 
necesitatea de a reduce dependenţa Europei de combustibilii importaţi, de a reduce 
emisiile de CO2 fără a creşte costul automobilelor noi şi de a spori siguranţa rutieră; 

22. insistă asupra faptului că, începând cu 31.12.12, cu excepţia vehiculelor special autorizate 
pentru asigurarea ordinii publice, serviciilor de urgenţă sau vehiculelor militare, nici un 
nou model de autoturism nu va fi autorizat pe piaţa UE dacă a fost ultraperfecţionat 
pentru a fi capabil să atingă viteze mai mari de 162 km/oră (101 mile/oră), aceasta fiind 
cu 25% superioară vitezei maxime autorizate în marea majoritate a statelor membre; 

Publicitate şi etichetare

23. recomandă stabilirea cerinţelor minime obligatorii privind afişarea informaţiilor 
referitoare la economia de combustibil şi emisiile de CO2 ale automobilelor noi în 
publicitate, în toată literatura de marketing şi de promovare şi în saloanele de prezentare 
şi consideră formatul A-G utilizat pentru compararea randamentului energetic al anumitor 
produse electrice ca fiind un model pentru afişarea de informaţii cerută;

24. sugerează faptul că legislaţia care impune afişarea de avertismente pe pachetele de ţigări 
legate de efectele asupra sănătăţii constituie un bun exemplu; şi propune ca minimum 
20% din spaţiul dedicat promovării automobilelor noi prin publicitate, literatură de 
marketing sau afişe la punctele de vânzare din saloanele de prezentare trebuie să ofere 
informaţii privind economia de carburanţi şi emisiile de CO2 într-un format autorizat;
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Promovarea cererii consumatorilor

25. recunoaşte rolul considerabil pe care îl pot juca statele membre în încurajarea cererii 
consumatorilor pentru vehicule cu un nivel redus de emisii, şi solicită elaborarea de 
planuri de acţiune la nivel naţional care să indice măsurile care se au în vedere în această 
privinţă;

26. susţine în mod special utilizarea de măsuri fiscale şi încurajează statele membre să 
introducă taxe atât pentru cumpărarea cât şi pentru circulaţia vehiculelor cu un nivel de 
emisii peste limită; 

Măsuri complementare

27. este încredinţat că măsurile care pot contribui la reducerea emisiilor de CO2 dar cărora nu 
li se poate atribui o valoare absolută trebuie privite ca fiind cu totul suplimentare, nefiind 
necesar să fie incluse în legislaţia propusă la momentul actual;

28. este încredinţat că utilizarea excesivă a biocombustibililor riscă să ducă la creşterea 
preţului alimentelor pentru persoanele cu venituri foarte mici şi la accelerarea distrugerii 
pădurilor tropicale şi îndeamnă la o revizuire urgentă a politicii privind biocombustibilii 
care să ia în considerare toate considerentele sociale şi de mediu;

29. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului şi 
Comisiei, precum şi guvernelor şi parlamentelor statelor membre.
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EXPLANATORY STATEMENT

Circa 19% din totalul emisiilor de dioxid de carbon din Uniunea Europeană provin de la 
autoturisme şi vehiculele comerciale uşoare, volumele absolute continuând să crească în ciuda 
obţinerii unor reduceri medii de 12,4% per automobil nou în decada terminată în 2004.    

Cauza acestei creşteri este legată în principal de numărul tot mai mare de automobile şi de 
ambuteiajele pe care le generează, (înregistrările în UE25 crescând cu 36% în perioada 1990-
2003, de la 156 la 212 milioane), precum si de puterea automobilelor noi care a crescut în 
medie cu 28% în decada terminată în 2004, depăşind cu mult o creştere de 15% în greutate cu 
toate că nici un guvern nu a mărit limitele de viteză pe drumurile publice,

În mod sigur acest lucru nu ajută UE să-şi atingă obiectivul de a reduce emisiile de CO2 cu
cel puţin 20% până în 2020 faţă de nivelul din 1990, nemaivorbind de obiectivul reducerii cu 
30% în eventualitatea încheierii un acord internaţional.

Chestiunile emisiilor de CO2 şi economiei de combustibil sunt legate inextricabil.  Numai 
transportul rutier luat separat consumă 60% din petrolul utilizat în UE, iar utilizarea 
ineficientă a combustibilului la automobile are ca efect nu numai creşterea emisiilor ci şi 
creşterea ameninţării asupra siguranţei energetice a Europei şi epuizarea rezervelor de petrol, 
precum şi obligaţia şoferilor de a suporta costuri de exploatare ridicate.

În 1999 industria producătoare de motoare şi-a luat angajamentul voluntar de a reduce nivelul 
mediu de emisii provenite de la automobilele noi produse în Europa până la maximum 140g 
CO2/km până în 2008.  Deşi 25% din producători şi-au propus atingerea acestui obiectiv, 
situaţia la nivel global este mai puţin impresionantă.  Nivelul mediu de emisii provenite de la 
automobilele noi vândute în cadrul UE25 s-a ridicat la 162g CO2/km în 2004 şi este puţin 
probabil să scadă sub 150g CO2/km la finele lui 2008,

De abia în ianuarie 2007 Comisia a fost de acord să introducă o legislaţie cu caracter 
obligatoriu, propunând ca producătorilor să li se impună prin mijloace tehnice să reducă 
emisiile la 130g CO2/km până în 2012, diferite alte măsuri fiind introduse pentru a se asigura 
că nivelul global de emisii nu a depăşit 120g CO2/km până la această dată.

Data ţintă 2012 ester un fel de himeră.  Ea reflectă mai multe decizii politice, adoptate foarte 
recent în unanimitate de Consiliu în iunie anul trecut, care nu prea ţin cont de situaţia actuală.  
Comisia a încercat să arunce o punte între dorinţă şi realitate propunând ca obiectivul de 120g 
CO"/km să fie atins cu ajutorul unei serii de „măsuri complementare“, cum ar fi utilizarea de 
biocombustibili, care ar putea fi inclusă alături de progresele tehnologice, chiar dacă acestea 
vor fi probabil afectate de variabile precum comportamentul şoferilor şi disponibilitatea 
combustibililor alternativi.

Raportorul este încredinţat că trebuie să li precizeze producătorilor de automobile cu maxim 
de precizie standardele pe care trebuie să le îndeplinească şi, deşi există posibilitatea de a 
introduce şi încorpora anumite valori pentru reducerile de CO2 care pot fi obţinute prin 
utilizarea unor pneuri, lubrifianţi şi sisteme de aer condiţionat mai bune, alte măsuri care nu 
pot fi direct controlate de producători trebuie privite ca suplimentare şi nu trebuie incluse în 
legislaţie.
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Raportorul consideră că cel mai eficient mod din punct de vedere al costurilor de a atinge 
acelaşi obiectiv este de a fixa un obiectiv de reducere a emisiilor mai ambiţios, acordând în 
acelaşi timp industriei auto o perioadă mai lungă în care să se conformeze cerinţelor 
obligatorii.

Din fericire în prezent pot fi atinse reduceri majore de emisii prin îmbunătăţiri tehnologice şi 
conceptuale. Deja peste un milion de automobile vândute anual în UE emit mai puţin de 120g 
CO2/km, iar unele vehicule hibride de primă clasă existente pe piaţă produc cu 25% mai 
puţine emisii (60g CO2/km) decât automobilele concurente vândute la preţuri comparabile.  
Conform Preşedintelui ACEA, asociaţia producătorilor de automobile europeni, acest sector a 
introdus circa 50 de tehnologii reducătoare de CO2 în ultima decadă, deşi aplicarea lor nu 
este încă atât de răspândită pe cât se doreşte.  

Reducerile se pot obţine prin utilizarea de combustibili şi sisteme de propulsie alternative dar 
şi prin utilizarea pe scară mai largă a automobilelor hibride, îmbunătăţirea motoarelor pe gaz, 
intensificarea utilizării motoarelor diesel, prin reducerea dimensiunilor motoarelor echipate 
cu turbocompresoare, precum şi prin dezvoltarea în continuare a grupurilor propulsoare, 
reducerea greutăţii vehiculelor prin utilizarea mai intensă a aluminiului, instalarea de 
mecanisme oprire-pornire, sisteme de transmisie mai bune, design aerodinamic mai bun, 
utilizarea lubrifianţilor şi rulmenţilor cu fricţiune redusă, instalarea unor sisteme de aer 
condiţionat mai eficiente şi utilizarea pneurilor cu rezistenţă la rulare mică.

Nu trebuie să uităm de necesitatea de a impune producătorilor sau importatorilor de parcuri 
de automobile care depăşesc cu mult nivelul mediu de emisii impus anumite mijloace de 
constrângere financiare.  De asemenea, ar fi bine să fie recompensaţi într-un fel producătorii 
de automobile cu un nivel de emisii scăzut, ale căror marje de profit sunt adesea foarte mici.  

Raportorul propune crearea unui nou mecanism de piaţă, Sistemul de reducere a cotei admise 
de carbon (CARS), care va ţine cont de diferitele segmente ale pieţei automobilelor, dar va 
impune producătorilor sau importatorilor plata de penalităţi financiare în cazul depăşirii 
globale a obiectivelor obligatorii, acordând în acelaşi timp plăţi sub formă de credite tuturor 
acelor producători ale căror parcuri de automobile se încadrează sub limita impusă.

Raportorul propune crearea unui nou organism de reglementare pentru administrarea 
sistemului.

Deşi mecanismul de piaţă este conceput să fie neutru din punct de vedere al costurilor pentru 
industria automobilelor la nivel global, obţinerea reducerilor de emisii va duce iniţial la 
creşterea costurilor producătorilor. Inovaţia şi îmbunătăţirile costă, creşterea costurilor 
vehiculelor fiind estimată între 100 şi 150 de euro pe gram de CO2/km redus.  Cheltuielile 
vor fi mai mici dacă producătorilor li se acordă suficient timp pentru planificare, efectuarea 
de schimbări de design şi obţinerea de economii rezultate din economiile de scară care apar 
atunci când noua tehnologie va intra în producţie de masă.

Din fericire, producătorii de automobile au reuşit să reducă preţul mediu al noilor vehicule 
vândute în Uniunea Europeană cu 9% faţă de 1996, în ciuda impunerii a tot mai multor norme 
de siguranţă şi protecţie a mediului.  Având în vedere economiile imediate rezultate în urma 
economisirii de carburant, marea majoritate a cumpărătorilor de vehicule îşi va recupera 
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probabil repede cheltuielile iniţiale mai mari.

Producătorii europeni argumentează adesea că adoptarea acestor măsuri îi va pune în 
dezavantaj competitiv.  Este un argument greu de susţinut.  În Uniunea Europeană se vând 
anual mai multe automobile decât în orice alt bloc comercial mondial, iar piaţa unică a UE 
impune atât producătorilor interni cât şi importatorilor respectarea aceloraşi norme.  UE nu 
numai că nu creează un dezavantaj competitiv, ci oferă în acelaşi timp reguli de joc echitabile 
şi un grad de protecţie pentru producătorii interni, susţinând producerea de automobile cu un 
nivel redus de emisii, care ar trebui să-i ajute să cucerească noi pieţe în afara Europei.

Producătorii mai spun că producerea de automobile tot mai puternice este pur şi simplu un 
răspuns la cererea consumatorilor.  Există un sâmbure de adevăr în această afirmaţie, dar la 
fel de adevărat este că producătorii influenţează cererea.  Studiile efectuate de asociaţiile 
europene de consumatori au scos la iveală faptul că există o tendinţă în cazul reclamelor la 
automobilele noi de a evidenţia vehiculele performante, cu consum mare de carburant şi nivel 
ridicat de emisii de CO2, care reprezintă cel mai profitabil sector al industriei auto, punând 
foarte puţin accent pe promovarea aspectelor legate de economia de carburant sau nivelul 
redus de emisii ale noilor vehicule.  

Sunt necesare noi dispoziţii în domeniul publicităţii şi etichetării pentru a deplasa accentul 
pus pe aceste aspecte, iar cererea de vehicule cu un nivel scăzut de emisii poate fi de 
asemenea mult stimulată dacă statele membre introduc stimulente financiare şi impun taxe 
mai mari pentru cumpărarea sau circulaţia vehiculelor cu un nivel ridicat de emisii.

Raportorul pune în lumină un ultim aspect.  Uniunea Europeană nu urmăreşte numai 
reducerea emisiilor de CO2 ale vehiculelor, ci vrea de asemenea să apere siguranţa 
energetică.  UE nu permite accesul pe piaţă al vehiculelor care nu respectă normele de 
siguranţă rutieră, aşa că de ce ar permite vânzarea vehiculelor care folosesc cantităţi excesive 
de carburant şi care au fost concepute să depăşească limitele legale de viteză, introduse din 
motive de siguranţă a traficului?

Raportorul consideră acest lucru o nebunie din punct de vedere politic şi al mediului.  
Raportul propune ca noilor vehicule să nu li se acorde aprobare de tip dacă sunt capabile să 
ruleze la viteze cu 25% mai mari decât valoarea maximă autorizată în aproape toate ţările 
europene.  Rezultatul va fi nu numai scăderea consumului de carburant şi a nivelului de 
emisii, ci şi reducerea preţurilor vehiculelor de primă clasă, asigurându-se astfel că nu mai 
trebuie să fie ultraperfecţionate la un nivel ridicol.

Probabil că prin lansarea pe piaţă a unor astfel de maşini de super top anumiţi producători 
încurajează pe ascuns conducătorii auto să depăşească limitele de viteză legale.  Ei sunt cei 
care trebuie să îşi explice poziţia. 


