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Reducerea emisiilor de CO2 la mașini și camionete: 
noile obiective explicate

Pentru a ajunge la zero emisii pe drumuri în 2035,  eurodeputații propun limite mai stricte 
pentru  CO2 la autoturismele și camionetele noi.

Fit for 55: Reducerea emisiilor
https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev

Pentru a-și atinge obiectivele ambițioase legate de climă, UE revizuiește legislația în sectoarele 
cu impact direct asupra pachetului „Pregătiți pentru 55”. Acestea includ transporturile, singurul 
sector în care emisiile de gaze cu efect de seră sunt încă mai ridicate decât în 1990. Cu o 
creștere de peste 25%, transporturile reprezintă o cincime din emisiile totale ale UE. 
 
Transportul rutier reprezintă cel mai mare procent al emisiilor din transporturi, iar în 2021 acesta 
a fost responsabil de 72% din emisiile totale de gaze cu efect de seră produse de transporturile 
interne și internaționale ale UE. 
 

De ce mașini și camionete?
 
Autoturismele și camionetele produc circa 15% din totalul de emisii de CO2 ale UE. Înăsprirea 
regulilor privind emisiile mașinilor ar permite atingerea obiectivelor climatice ale UE.. 
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https://multimedia.europarl.europa.eu/en/fit-for-55-reducing-co2-emissions-from-cars-and-vans_N01_AFPS_220512_CARE_ev
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52021DC0550
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659370/EPRS_BRI(2020)659370_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/priorities/schimbarile-climatice/20180305STO99003/reducerea-emisiilor-de-co2-obiective-si-masuri-ue


Situația la zi
 
Emisiile medii de CO2 de la mașinile noi erau de 122,3 g CO2/km în 2019, mai bine decât ținta 
UE de 130 g CO2/km pentru perioada 2015-2019, dar mult peste ținta de 95 g CO2/km stabilită 
după 2021. 
 
Numărul mașinilor electrice crește rapid, ele reprezentând 11% dintre mașinile nou înregistrate 
în 2020. 
 
Aflați mai multe  
date și cifre despre emisiile autovehiculelor. 
 

Noile obiective
 
Noua legislație creează premisele ajungerii la zero emisii de CO2 de la autoturisme și 
camionete noi până în 2035. Obiectivele intermediare de reducere a emisiilor pentru 2030 sunt 
de 55% pentru autoturisme și 50% pentru camionete. 
 
Obiectivele sunt exprimate în procente deoarece norma de 95 g/km va trebui recalculată 
conform noului test, mai riguros, al emisiilor, care reflectă mai bine condițiile reale din trafic. 
 
Legislația revizuită ar trebui să-i ajute pe cetățeni să adopte la scară mai largă vehicule cu 
emisii zero (calitate mai bună a aerului, economii de energie și costuri mai mici pentru 
proprietarii de vehicule) și să stimuleze inovarea în tehnologii cu emisii zero. 
 
Parlamentul și țările UE au ajuns la un acord cu privire la forma finală a normelor propuse în 
octombrie 2022. Acordul a fost aprobat de Parlament în februarie 2023, dar mai trebuie aprobat 
formal și de Consiliu. 
 
În octombrie 2022, Parlamentul a agreat o poziție pentru a crea mai multe stații de încărcare 
electrică și cu hidrogen care să îmbunătățească infrastructura UE pentru combustibili alternativi.  
 

Mai multe despre emisiile din transporturi
Reducerea emisiilor de la avioane și vapoare • 
Emisii de la avioane și vapoare: cifre și date • 
Energie din hidrogen: care sunt beneficiile pentru UE? • 
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https://ec.europa.eu/clima/eu-action/transport-emissions/road-transport-reducing-co2-emissions-vehicles/co2-emission-performance-standards-cars-and-vans_ro
https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/society/20190313STO31218/emisiile-de-co2-de-la-autovehicule-date-si-cifre-infografic
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20221024IPR45734/deal-confirms-zero-emissions-target-for-new-cars-and-vans-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/press-room/20230210IPR74715/pregatiti-pentru-55-emisii-zero-de-co2-pentru-masini-si-camionete-noi-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/ro/headlines/economy/20221013STO43019/cum-sa-crestem-folosirea-carburantilor-alternativi-pentru-masini


Conform regulilor în vigoare, mașinile noi nu trebuie să emită în medie mai mult de 95 g CO2/km până în 2021. ©APimages/European 
Union-EP

Mai multe informaţii
Dosar EPRS: standarde de CO2 pentru mașinile și camionetele noi - pachetul „Pregătiți pentru 
55”” (EN) (februarie 2022)
Infografic EPRS: Emisiile de CO2 din transport (EN) (octombrie 2020)
Progresul legislativ al revizuirii standardelor de emisii de CO2 pentru mașini și camionete, în 
cadrul Pactului Verde European (EN)
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http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/659265/EPRS_ATA(2020)659265_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal/file-co2-emission-standards-for-cars-and-vans-post-euro6vi-emission-standards
mailto:webmaster@europarl.eu

