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REGULAMENTE



REGULAMENTUL (CE) NR. 443/2009 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 23 aprilie 2009
de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile pentru autoturismele noi, ca parte a
abordării integrate a Comunităţii de a reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare
(Text cu relevanţă pentru SEE)

Uniunea Europeană să urmărească, în contextul negocieri
lor internaţionale, realizarea obiectivului reducerii, până în
2020, cu 30 % a emisiilor de gaze cu efect de seră de către
ţările dezvoltate (în comparaţie cu nivelurile din 1990) și
ca Uniunea să își asume un angajament ferm, independent,
de a obţine o reducere, până în 2020, cu cel puţin 20 % a
emisiilor de gaze cu efect de seră (în comparaţie cu nive
lurile din 1990), indiferent de reducerile realizate de cele
lalte ţări dezvoltate. Acest obiectiv a fost aprobat de către
Parlamentul European și de către Consiliu.

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în
special articolul 175 alineatul (1),
având în vedere propunerea Comisiei,
având în vedere avizul Comitetului Economic și Social
European (1),
după consultarea Comitetului Regiunilor,

(3)

Printre implicaţiile acestor angajamente se numără faptul
că toate statele membre vor trebui să reducă semnificativ
emisiile generate de autoturisme. Ar trebui să fie puse în
aplicare la nivelul fiecărui stat membru și la nivel comuni
tar, în toate sectoarele economiei comunitare, nu numai în
sectoarele industriale și energetice, politici și măsuri care să
ducă la reducerile substanţiale necesare. Transportul rutier
se situează pe locul al doilea în cadrul sectoarelor cu cel
mai mare nivel de emisii de gaze cu efect de seră din Uni
une, nivelul emisiilor sale crescând continuu. În cazul în
care impactul exercitat de transporturile rutiere asupra
schimbărilor climatice continuă să crească, acesta va con
tracara în mod serios reducerile realizate de celelalte sec
toare în vederea combaterii schimbărilor climatice.

(4)

Obiectivele comunitare pentru autoturismele noi oferă
producătorilor mai multă siguranţă în ceea ce privește pla
nificarea și mai multă flexibilitate în vederea atingerii obiec
tivelor de reducere a emisiilor de CO2 decât le-ar putea
oferi obiectivele de reducere a emisiilor stabilite la nivel
naţional. La stabilirea standardelor de performanţă privind
emisiile este important să fie luate în considerare implicaţi
ile pentru pieţe și competitivitatea producătorilor, costurile
directe și indirecte suportate de întreprinderi și beneficiile
sporite în ceea ce privește stimularea inovării și reducerea
consumului de energie.

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 251
din tratat (2),
întrucât:
(1)

Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea
unor standarde de performanţă pentru emisiile generate de
autoturismele noi înmatriculate în Comunitate, ceea ce
reprezintă o parte a abordării integrate a Comunităţii de a
reduce emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare, asi
gurând totodată funcţionarea corespunzătoare a pieţei
interne.

(2)

Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind
schimbările climatice, care a fost aprobată în numele
Comunităţii Europene prin Decizia 94/69/CE a Consiliu
lui (3), solicită tuturor părţilor să formuleze și să pună în
aplicare programe naţionale și, după caz, regionale, care să
conţină măsuri de diminuare a schimbărilor climatice. În
această privinţă, Comisia a propus în ianuarie 2007 ca

(1) JO C 77, 31.3.2009, p. 1.
(2) Avizul Parlamentului European din 17 decembrie 2008 (nepublicat
încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 6 aprilie 2009.
(3) JO L 33, 7.2.1994, p. 11.
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(5)

Prezentul regulament se bazează pe un proces solid insti
tuit de măsurare și monitorizare a emisiilor de CO2 gene
rate de autovehiculele înmatriculate în Comunitate, în
conformitate cu Decizia nr. 1753/2000/CE a Parlamentu
lui European și a Consiliului din 22 iunie 2000 de stabilire
a unui program de supraveghere a mediei emisiilor speci
fice de CO2 produse de autoturismele noi (1). Prezintă
importanţă ca stabilirea cerinţelor privind reducerea emi
siilor de CO2 să ofere în continuare producătorilor previz
ibilitatea și siguranţa planificării pe întreg teritoriul
Comunităţii pentru flotele de autoturisme noi din
Comunitate.

(6)

În 1995, Comisia a adoptat o Strategie comunitară de
reducere a emisiilor de CO2 generate de autovehicule. Stra
tegia se baza pe trei componente: angajamente voluntare
de reducere a emisiilor din partea industriei auto, îmbună
tăţirea informaţiilor destinate consumatorilor și promova
rea autoturismelor cu un grad ridicat de eficienţă energetică
prin intermediul unor măsuri fiscale.

(7)

În 1998, Asociaţia Constructorilor Europeni de Automo
bile (ACEA) a adoptat un angajament de reducere la 140 g
CO2/km, până în 2008, a mediei emisiilor generate de
autoturismele noi comercializate și, în 1999, Asociaţia
Constructorilor Japonezi de automobile (JAMA) și Asocia
ţia Constructorilor Coreeni de Automobile (KAMA) au
adoptat un angajament similar de reducere la 140 g
CO2/km, până în 2009, a mediei emisiilor generate de
autoturismele noi comercializate. Aceste angajamente au
fost recunoscute prin Recomandarea 1999/125/CE a
Comisiei din 5 februarie 1999 privind reducerea emisiilor
de CO2 generate de autoturisme (2) (ACEA); prin Recoman
darea 2000/303/CE a Comisiei din 13 aprilie 2000 privind
reducerea emisiilor de CO2 generate de autoturisme
(KAMA) (3) și prin Recomandarea 2000/304/CE a Comisiei
din 13 aprilie 2000 privind reducerea emisiilor de CO2
generate de autoturisme (JAMA) (4).

(8)

La 7 februarie 2007, Comisia a adoptat două comunicări
paralele: o comunicare privind rezultatele revizuirii Strat
egiei comunitare de reducere a emisiilor de CO2 generate
de autoturisme și vehicule utilitare ușoare și o comunicare
care vizează un cadru competitiv de reglementare privind
autovehiculele pentru secolul XXI (CARS 21). Comunică
rile au subliniat faptul că, deși au fost realizate progrese
către obiectivul de 140 g CO2/km până în 2008/2009, în
lipsa unor măsuri suplimentare, obiectivul Comunităţii de
a obţine o medie a emisiilor de 120 g CO2/km nu poate fi
realizat până în 2012.

(9)

Comunicările au propus o abordare integrată în vederea
atingerii obiectivului UE de 120 g CO2/km până în 2012
și au anunţat că Comisia are intenţia să propună un cadru
legislativ pentru realizarea obiectivului comunitar,
concentrându-se pe reduceri obligatorii ale emisiilor de
CO2 pentru atingerea unui obiectiv de 130 g CO2/km pen
tru media emisiilor flotei de autoturisme noi prin îmbună
tăţirea tehnologiei motoarelor autovehiculelor. În
conformitate cu abordarea bazată pe angajamentele
voluntare adoptate de producători, aceasta acoperă
elementele luate în considerare la măsurarea emisiilor de

(1 )
(2)
(3)
(4)

JO L 202, 10.8.2000, p. 1.
JO L 40, 13.2.1999, p. 49.
JO L 100, 20.4.2000, p. 55.
JO L 100, 20.4.2000, p. 57.
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CO2 generate de autoturisme, în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului Euro
pean și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omolog
area de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile
provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la
vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind
accesul la informaţiile referitoare la repararea și întreţine
rea vehiculelor (5). O reducere suplimentară de 10 g
CO2/km sau echivalentă, dacă este necesar din punct de
vedere tehnic, se va realiza prin intermediul altor îmbună
tăţiri tehnologice și prin utilizarea la scară mai largă a bio
carburanţilor durabili.
(10)

Cadrul legislativ de punere în aplicare a obiectivului pri
vind media emisiilor flotei de autoturisme noi ar trebui să
asigure obiective de reducere a emisiilor, neutre din punct
de vedere concurenţial, echitabile din punct de vedere
social și durabile, care să ţină cont de diversitatea produ
cătorilor europeni de autoturisme și să evite orice denatu
rare nejustificată a concurenţei dintre aceștia. Cadrul
legislativ ar trebui să fie compatibil cu obiectivul general de
atingere a obiectivelor stabilite pentru Comunitate în
cadrul Protocolului de la Kyoto și ar trebui completat cu o
serie de instrumente de ordin practic, cum ar fi taxele dife
renţiate pe autoturisme și pe energie.

(11)

În bugetul general al Uniunii Europene ar trebui să fie pre
văzută o finanţare corespunzătoare pentru a promova dez
voltarea tehnologiilor destinate să reducă radical emisiile
de CO2 generate de vehiculele rutiere.

(12)

Pentru a menţine diversitatea pieţei de autoturisme și
capacitatea acesteia de a satisface diverse cerinţe ale con
sumatorilor, obiectivele privind emisiile de CO2 pentru
autoturisme ar trebui definite în funcţie de utilitatea auto
turismului, pe bază liniară. Pentru a descrie această utili
tate, masa reprezintă un parametru adecvat, care realizează
o corelare cu emisiile actuale și, prin urmare, ar conduce la
obiective mai realiste și neutre din punct de vedere con
curenţial, iar datele privind masa sunt disponibile cu ușu
rinţă. În plus, ar trebui să fie culese și date privind alţi
parametri de utilitate cum ar fi amprenta la sol (care repre
zintă ecartamentul înmulţit cu ampatamentul), pentru a
facilita evaluările pe termen mai lung ale abordării bazate
pe utilitate. Până în 2014, Comisia ar trebui să revizuiască
disponibilitatea datelor și, dacă este cazul, să prezinte o
propunere Parlamentului European și Consiliului și să
adapteze parametrul de utilitate.

(13)

Obiectivul prezentului regulament îl reprezintă crearea de
stimulente pentru industria auto, în sensul realizării de
investiţii în tehnologii noi. Prezentul regulament promo
vează activ eco-inovaţia și ia în considerare viitoare evo
luţii ale tehnologiei. În special, ar trebui promovată
dezvoltarea tehnologiilor de propulsie inovatoare,
deoarece acestea generează emisii semnificativ mai mici
decât autoturismele tradiţionale. Astfel, este promovată
competitivitatea pe termen lung a industriei europene de
profil și sunt create mai multe locuri de muncă de calitate
superioară. Comisia ar trebui să examineze posibilitatea de
a include măsuri de eco-inovaţie în cadrul revizuirii proce
durilor de încercare în temeiul articolului 14 alineatul (3)
din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, luând în considerare
efectele tehnice și cele economice ale acestei includeri.

(5) JO L 171, 29.6.2007, p. 1.
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Drept recunoaștere a costurilor deosebit de ridicate ale cer
cetării, dezvoltării și producţiei primelor generaţii de teh
nologii din domeniul construcţiei de vehicule care
generează emisii de CO2 foarte reduse și care urmează a fi
introduse pe piaţă după intrarea în vigoare a prezentului
regulament, acesta urmărește să accelereze, cu caracter
provizoriu, introducerea pe piaţa comunitară a unor vehi
cule care generează un nivel extrem de redus al emisiilor de
dioxid de carbon în etapele iniţiale ale comercializării
acestora.

(15)

Utilizarea anumitor carburanţi alternativi poate genera
reduceri importante de CO2 pe întreg circuitul dintre puţul
de extracţie și autoturisme. Prin urmare, prezentul regula
ment cuprinde dispoziţii specifice care vizează promova
rea dezvoltării în continuare pe piaţa comunitară a
anumitor vehicule pe bază de carburanţi alternativi.

(16)

Pentru concordanţa cu abordarea adoptată în temeiul strat
egiei Comisiei pentru emisiile de CO2 și autoturisme, în
special în legătură cu angajamentele voluntare asumate de
asociaţiile producătorilor de autoturisme, obiectivul ar tre
bui să se aplice autoturismelor noi care sunt înmatriculate
pentru prima dată în Comunitate și care, cu excepţia unei
perioade limitate pentru evitarea abuzurilor, nu au mai fost
înmatriculate în afara Comunităţii.

(17)

(18)

(19)

Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Con
siliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru
pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora,
precum și a sistemelor, componentelor și unităţilor tehnice
separate destinate vehiculelor respective (1) instituie un
cadru armonizat care conţine dispoziţiile administrative și
cerinţele tehnice generale pentru omologarea tuturor auto
vehiculelor noi aflate sub incidenţa sa. Entitatea responsa
bilă de respectarea prezentului regulament ar trebui să fie
aceeași cu entitatea responsabilă de toate aspectele proce
sului de omologare de tip în conformitate cu directiva
menţionată și de asigurarea conformităţii producţiei.
În ceea ce privește omologarea de tip, vehiculelor cu des
tinaţie specială, definite în anexa II la Directiva
2007/46/CE, li se aplică o serie de cerinţe specifice și, prin
urmare, acestea ar trebui să fie excluse din domeniul de
aplicare a prezentului regulament. Vehiculele care sunt cla
sificate în categoria M1 înaintea intrării în vigoare a prezen
tului regulament și care sunt construite în mod special în
scopuri comerciale pentru a permite utilizarea de scaune
rulante în interiorul vehiculului și care corespund defini
ţiei vehiculelor cu destinaţie specială menţionată în anexa II
la Directiva 2007/46/CE ar trebui, de asemenea, să fie
excluse din domeniul de aplicare al prezentului regula
ment, în conformitate cu politica comunitară de ajutorare
a persoanelor cu dizabilităţi.
Producătorilor ar trebui să li se lase libertatea de a decide
asupra modului în care își pot îndeplini obiectivele prevă
zute de prezentul regulament și ar trebui să li se permită să
respecte o medie a emisiilor pentru parcul de autoturisme
noi în loc să respecte obiectivele de emisii de CO2 pentru
fiecare autoturism în parte. Prin urmare, producătorilor ar
trebui să li se solicite să asigure că media emisiilor speci
fice pentru toate autoturismele noi de care sunt responsa
bili, înmatriculate în Comunitate, nu depășește media

(1) JO L 263, 9.10.2007, p. 1.
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obiectivelor de emisii pentru respectivele autoturisme.
Această cerinţă ar trebui introdusă progresiv între 2012
și 2015, cu scopul de a facilita tranziţia.

(20)

Nu este recomandabil să se recurgă la aceeași metodă pen
tru stabilirea obiectivelor de reducere a emisiilor pentru
marii producători și pentru producătorii cu volum mic de
producţie consideraţi drept independenţi pe baza criterii
lor stabilite în prezentul regulament. Producătorii cu volum
mic de producţie ar trebui să aibă obiective diferite de redu
cere a emisiilor, care să fie raportate la potenţialul tehno
logic al vehiculelor unui anumit producător de a-și reduce
emisiile specifice de CO2 și să fie coerente cu caracteristi
cile segmentelor pieţei în cauză. Această derogare ar trebui
să fie inclusă în revizuirea obiectivelor privind emisiile spe
cifice menţionate în anexa I, care ar trebui completată până
cel târziu la începutul anului 2013.

(21)

Producătorii de nișă ar trebui să poată beneficia de un
obiectiv diferit, care să fie cu 25 % mai mic decât media
emisiilor lor specifice de CO2 în 2007. Un obiectiv echiva
lent ar trebui stabilit în cazul în care informaţiile privind
media emisiilor specifice ale unui producător nu există
pentru anul 2007. Această derogare ar trebui să fie inclusă
în revizuirea obiectivelor privind emisiile specifice menţio
nate în anexa I, care ar trebui să fie completată până cel târ
ziu la începutul anului 2013.

(22)

În stabilirea mediei emisiilor specifice de CO2 pentru toate
autoturismele noi înmatriculate în Comunitate care se află
în responsabilitatea producătorilor, ar trebui să se ia în
considerare toate autoturismele, indiferent de masa aces
tora sau de alte caracteristici. Cu toate că Regulamentul
(CE) nr. 715/2007 nu se aplică autoturismelor cu o masă
de referinţă care depășește 2 610 kg și a căror omologare
de tip nu este extinsă în conformitate cu articolul 2 aline
atul (2) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, emisiile pen
tru aceste autoturisme ar trebui măsurate pe baza unei
proceduri de măsurare similare celei stabilite pentru auto
turisme în Regulamentul (CE) nr. 692/2008 (2). Valorile
emisiilor de CO2 care rezultă ar trebui menţionate în cer
tificatul de conformitate al vehiculului pentru a putea fi
incluse în sistemul de monitorizare.

(23)

Pentru a beneficia de flexibilitate în scopul îndeplinirii
obiectivelor din prezentul regulament, producătorii pot să
formeze asociaţii constituite pe o bază deschisă, transpa
rentă și nediscriminatorie. Un acord de constituire a unei
asociaţii nu poate depăși cinci ani, dar poate fi reînnoit.
Atunci când producătorii formează o asociaţie, se consi
deră că ei și-au îndeplinit obiectivele din prezentul regula
ment, cu condiţia ca media emisiilor pentru asociaţia ca
întreg să nu depășească obiectivele de emisii pentru aso
ciaţia respectivă.

(2) Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei din 18 iulie 2008 de
punere în aplicare și modificare a Regulamentului (CE) nr. 715/2007
al Parlamentului European și al Consiliului privind omologarea de tip
a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele
ușoare pentru pasageri și de la vehiculele comerciale ușoare (Euro 5 și
Euro 6) și privind accesul la informaţiile referitoare la repararea și
întreţinerea vehiculelor (JO L 199, 28.7.2008, p. 1).
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(25)
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Este necesar un mecanism solid de conformitate pentru a
se asigura îndeplinirea obiectivelor din prezentul
regulament.

Emisiile specifice de CO2, generate de autoturismele noi,
sunt măsurate de o manieră armonizată în conformitate cu
metodologia stabilită de Regulamentul (CE) nr. 715/2007.
Pentru a reduce la minim costurile administrative ale pre
zentului regulament, respectarea acestuia ar trebui să se
verifice prin trimitere la datele privind înmatriculările de
autoturisme noi în Comunitate, culese de statele membre
și raportate Comisiei. Pentru a asigura coerenţa datelor uti
lizate la evaluarea conformităţii, normele privind culege
rea și raportarea acestor date ar trebui armonizate în
măsura posibilului.

Directiva 2007/46/CE prevede că producătorii trebuie să
emită un certificat de conformitate, care să însoţească
fiecare autoturism nou și că statele membre nu pot să per
mită înmatricularea și punerea în circulaţie a unor autotur
isme noi decât dacă acestea sunt însoţite de un certificat de
conformitate valabil. Datele culese de statele membre ar
trebui să corespundă cu certificatul de conformitate emis
de producătorul autoturismului și ar trebui să se bazeze
numai pe acest punct de referinţă. În cazul în care, din
motive justificate, statele membre nu utilizează certificatul
de conformitate pentru a încheia formalităţile de înmatri
culare și punere în circulaţie a autoturismelor noi, acestea
ar trebui să prevadă măsurile necesare prin care să se
garanteze rigurozitatea corespunzătoare a procedurii de
monitorizare. Ar trebui să existe o bază de date comuni
tară, standardizată, pentru datele referitoare la certificatul
de conformitate. Aceasta ar trebui utilizată ca referinţă
unică pentru a le permite statelor membre să-și păstreze cu
ușurinţă datele referitoare la înmatriculare atunci când un
vehicul este înmatriculat pentru prima dată.

Respectarea de către producători a obiectivelor din prezen
tul regulament ar trebui să fie evaluată la nivel comunitar.
Producătorii a căror medie a emisiilor specifice de CO2
depășește nivelul stabilit de prezentul regulament ar trebui
să plătească o primă pentru emisiile suplimentare, aplicată
pentru fiecare an calendaristic începând cu 2012. Această
primă se ajustează în funcţie de măsura în care producă
torii nu își respectă obiectivele. Această primă ar trebui să
crească în timp. Pentru a oferi un stimulent suficient în
vederea luării unor măsuri de reducere a emisiilor specifice
de CO2 generate de autoturisme, prima ar trebui să reflecte
costurile tehnologice. Sumele obţinute din plata primelor
pentru emisiile suplimentare ar trebui considerate ca venit
la bugetul general al Uniunii Europene.

5.6.2009

(29)

Prezentul regulament nu ar trebui să aducă atingere apli
cării depline a regulilor de concurenţă comunitare.

(30)

Comisia ar trebui să ia în considerare noi modalităţi care să
permită realizarea obiectivului pe termen lung, în special
panta curbei, parametrul de utilitate și sistemul primei pen
tru emisiile suplimentare.

(31)

Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului
regulament ar trebui să fie adoptate în conformitate cu
Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de
stabilire a normelor privind exercitarea competenţelor de
executare conferite Comisiei (1).

(32)

În special, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modi
fice cerinţele de monitorizare și raportare în lumina expe
rienţei în aplicarea prezentului regulament, să instituie
metode de colectare a primelor pentru emisiile suplimen
tare, să adopte dispoziţii detaliate privind derogarea speci
ală de care beneficiază anumiţi producători și să adapteze
anexa I cu scopul de a lua în considerare evoluţia masei
noilor autoturisme înmatriculate în Comunitate și de a
reflecta orice schimbare în procedura de încercare regle
mentată pentru măsurarea emisiilor specifice de CO2.
Deoarece măsurile respective au un domeniu general de
aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesenţiale
din prezentul regulament, printre altele prin completarea
acestuia cu noi elemente neesenţiale, acestea trebuie să fie
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu
control menţionată la articolul 5a din Decizia
1999/468/CE.

(33)

Decizia nr. 1753/2000/CE ar trebui abrogată, din motive
de simplificare și claritate juridică.

(34)

Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv sta
bilirea cerinţelor de performanţă privind emisiile de CO2
generate de autoturismele noi pentru a asigura funcţion
area corespunzătoare a pieţei interne și pentru a realiza
obiectivul general al Uniunii de reducere a emisiilor de
gaze cu efect de seră, nu poate fi realizat în mod suficient
de către statele membre și, în consecinţă, având în vedere
amploarea și efectele acţiunii propuse, acest obiectiv poate
fi mai bine realizat la nivelul Comunităţii, aceasta poate
adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii
menţionat la articolul 5 din tratat. În conformitate cu prin
cipiul proporţionalităţii, astfel cum este enunţat la artico
lul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce
este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1
Obiect și obiective

(28)

Având în vedere scopul și procedurile instituite prin
prezentul regulament, măsurile naţionale pe care le-ar
putea menţine sau introduce statele membre în conformi
tate cu articolul 176 din tratat ar trebui să evite impunerea
unor sancţiuni suplimentare sau mai stricte producătorilor
care nu îndeplinesc obiectivele care le revin în temeiul pre
zentului regulament.

Prezentul regulament stabilește cerinţele de performanţă privind
emisiile de CO2 generate de autoturismele noi, pentru a asigura
funcţionarea corespunzătoare a pieţei interne și pentru a realiza
obiectivul general al Uniunii Europene de atingere a unei medii
(1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
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a emisiilor de CO2 de 120 g CO2/km pentru flota de autoturisme
noi. Prezentul regulament stabilește media emisiilor de CO2 gene
rate de autoturismele noi la 130 g CO2/km, obţinută prin inter
mediul îmbunătăţirii tehnologiei motoarelor vehiculelor și
măsurată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 și
cu măsurile de punere în aplicare a acestuia, precum și prin inter
mediul tehnologiilor inovatoare.
Începând cu 2020, prezentul regulament stabilește pentru flota de
autoturisme noi obiectivul de a atinge o medie a emisiilor de 95 g
CO2/km, în conformitate cu articolul 13 alineatul (5).
Prezentul regulament va fi completat de măsuri suplimentare
corespunzătoare unei reduceri de 10 g CO2/km, ca parte a abor
dării integrate comunitare.
Articolul 2
Domeniul de aplicare
(1) Prezentul regulament se aplică autovehiculelor din catego
ria M1 astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE
(denumite în continuare „autoturisme”), care sunt înmatriculate în
Comunitate pentru prima dată și care nu au mai fost înmatricu
late în afara Comunităţii (denumite în continuare „autoturisme
noi”).
(2) Nu se ia în considerare o înmatriculare anterioară din afara
Comunităţii, realizată cu mai puţin de trei luni înaintea înregis
trării în Comunitate.
(3) Prezentul regulament nu se aplică vehiculelor cu destinaţie
specială, astfel cum sunt definite la punctul 5 din partea A a ane
xei II la Directiva 2007/46/CE.
Articolul 3

L 140/5

(f) „emisiile specifice de CO2” înseamnă emisiile de CO2 ale unui
autoturism, măsurate în conformitate cu Regulamentul (CE)
nr. 715/2007 și specificate ca emisii masice (combinate) de
CO2 în certificatul de conformitate. În cazul autoturismelor
care nu sunt supuse omologării de tip în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 715/2007, „emisiile specifice de CO2”
înseamnă emisiile de CO2 măsurate în conformitate cu pro
cedurile de măsurare prevăzute pentru autoturisme de Regu
lamentul (CE) nr. 692/2008 sau în conformitate cu
procedurile adoptate de Comisie în vederea stabilirii emisii
lor de CO2 ale autoturismelor de acest tip;
(g) „obiectivele privind emisiile specifice” înseamnă, în legătură
cu un producător, media emisiilor specifice de CO2 permisă
în temeiul anexei I în ceea ce privește fiecare autoturism nou
pe care acesta îl produce sau, în cazul în care producătorului
i se acordă o derogare în temeiul articolului 11, obiectivul de
emisii specifice stabilit în temeiul respectivei derogări.
(2) În sensul prezentului regulament, „grup de producători
asociaţi” înseamnă un producător și întreprinderile sale asociate.
În ceea ce privește producătorii, „întreprinderi asociate” înseamnă:
(a) întreprinderi în care producătorul deţine, direct sau indirect:
— prerogative de a exercita mai mult de jumătate din drep
turile de vot;
— prerogative de a numi mai mult de jumătate din mem
brii consiliului de supraveghere, ai consiliului director
sau organismelor care reprezintă legal întreprinderea
respectivă; sau
— dreptul de a gestiona afacerile întreprinderii respective;
(b) întreprinderi care deţin, direct sau indirect, drepturile sau pre
rogativele enumerate la litera (a) asupra producătorului;

Definiţii
(1) În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele
definiţii:
(a) „media emisiilor specifice de CO2” înseamnă, în legătură cu
un producător, media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor
autoturismelor noi pe care le produce;
(b) „certificat de conformitate” înseamnă certificatul menţionat la
articolul 18 din Directiva 2007/46/CE;
(c) „producător” înseamnă persoana sau organismul responsabil
faţă de autoritatea de omologare pentru toate aspectele pro
cesului de omologare CE de tip în conformitate cu Directiva
2007/46/CE și pentru asigurarea conformităţii producţiei;

(c) întreprinderi în cadrul cărora o întreprindere menţionată la
litera (b) deţine, direct sau indirect, drepturile sau preroga
tivele enumerate la litera (a);
(d) întreprinderi în cadrul cărora producătorul, împreună cu una
sau mai multe întreprinderi menţionate la literele (a), (b) sau
(c), sau în cadrul cărora două sau mai multe din aceste între
prinderi deţin drepturile sau prerogativele enumerate la
litera (a);
(e) întreprinderi în cadrul cărora drepturile sau prerogativele
enumerate la litera (a) sunt deţinute în comun de către pro
ducători sau de către una sau mai multe întreprinderi asoci
ate ale acestora menţionate la literele (a)-(d) și unul sau mai
mulţi terţi.

(d) „masă” înseamnă masa vehiculului carosat în ordine de mers,
indicată pe certificatul de conformitate și definită la secţiu
nea 2.6 din anexa I la Directiva 2007/46/CE;

Obiective privind emisiile specifice

(e) „amprenta la sol” înseamnă ecartamentul înmulţit cu ampata
mentul, astfel cum sunt indicate în certificatul de conformi
tate și definite la secţiunile 2.1 și 2.3 din anexa I la Directiva
2007/46/CE;

Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2012 și pentru
fiecare an calendaristic ulterior, fiecare producător de autoturisme
se asigură că media emisiilor sale specifice de CO2 nu depășește
obiectivele specifice privind emisiile stabilite în conformitate cu

Articolul 4
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anexa I sau, în cazul în care unui producător i se acordă o dero
gare în temeiul articolului 11, în conformitate cu respectiva
derogare.
În scopul stabilirii, pentru fiecare producător, a mediei emisiilor
specifice de CO2, se iau în considerare următoarele procentaje ale
autoturismelor noi ale respectivului producător înmatriculate pe
parcursul anului în cauză:
— 65 % în 2012;

5.6.2009

(2) Acordul de constituire a unei asociaţii poate viza unul sau
mai mulţi ani calendaristici, cu condiţia ca durata totală a fiecărui
acord să nu depășească cinci ani calendaristici, iar acesta poate fi
încheiat până cel târziu la data de 31 decembrie din primul an
calendaristic pentru care emisiile urmează să fie asociate. Produ
cătorii care formează o asociaţie transmit Comisiei următoarele
informaţii:

(a) producătorii care vor fi incluși în asociaţie;

— 75 % în 2013;
— 80 % în 2014;
— 100 % începând din 2015.
Articolul 5
Credite suplimentare
Pentru calcularea mediei emisiilor specifice de CO2, fiecare auto
turism nou care generează o cantitate de emisii specifice de CO2
mai mică de 50 g CO2/km se consideră ca fiind echivalent cu:
— 3,5 vehicule în 2012;

(b) producătorul din cadrul asociaţiei care va fi gestionarul aces
teia, va reprezenta punctul ei de contact și va fi responsabil
de plata primelor pentru emisiile suplimentare stabilite pen
tru asociaţie în conformitate cu articolul 9; și

(c) dovezile pe care le deţine în sprijinul faptului că gestionarul
asociaţiei este capabil să îndeplinească obligaţiile ce îi revin în
temeiul literei (b).

(3) În cazul în care administratorul asociaţiei nu întrunește cer
inţele privind plata primelor pentru emisiile suplimentare stabi
lite pentru asociaţie în conformitate cu articolul 9, Comisia
notifică acest lucru producătorilor.

— 3,5 vehicule în 2013;
— 2,5 vehicule în 2014;
— 1,5 vehicule în 2015;
— 1 vehicul începând din 2016.

(4)
Producătorii înscriși într-o asociaţie notifică în comun
Comisiei orice schimbare a administratorului asociaţiei sau a sta
tutului financiar al acesteia, în măsura în care acest fapt ar putea
afecta capacitatea sa de a întruni cerinţele privind plata primelor
pentru emisiile suplimentare stabilite pentru asociaţie în confor
mitate cu articolul 9, precum și eventualele modificări ale struc
turii asociaţiei sau dizolvarea acesteia.

Articolul 6
Obiectivele privind emisiile specifice pentru vehiculele
alimentate cu carburanţi alternativi
Pentru a stabili în ce măsură un producător își respectă obiectivele
privind emisiile specifice prevăzute la articolul 4, emisiile speci
fice de CO2 generate de fiecare vehicul conceput să funcţioneze cu
un amestec de benzină și etanol în proporţie de 85 % („E85”), care
respectă legislaţia comunitară sau standardele tehnice europene
relevante se reduc, până la 31 decembrie 2015, cu 5 %, drept
recunoaștere a sporirii capacităţilor tehnologice și de reducere a
emisiilor pentru vehiculele care funcţionează pe bază de biocar
buranţi. Această reducere se aplică numai dacă cel puţin 30 % din
staţiile de alimentare din statul membru în care este înmatriculat
vehiculul furnizează acest tip de carburant alternativ, cu respect
area criteriilor de durabilitate pentru biocarburanţi prevăzute în
legislaţia comunitară relevantă.

(5) Producătorii pot încheia acorduri de asociere cu condiţia ca
acestea să respecte dispoziţiile articolelor 81 și 82 din tratat și să
permită participarea deschisă, transparentă și nediscriminatorie,
în termeni rezonabili comercial, a oricărui producător care dorește
să devină membru al asociaţiei. Fără a aduce atingere aplicării cu
caracter general a regulilor de concurenţă comunitare la aceste
asociaţii, toţi membrii unei asociaţii se vor asigura în special că,
în contextul acordului lor de asociere, au loc schimburi de date
sau informaţii, numai referitor la următoarele informaţii:

(a) media emisiilor specifice de CO2;

(b) obiectivele privind emisiile specifice;

Articolul 7
Asocierea
(1) Producătorii, cu excepţia celor cărora li s-a acordat o dero
gare în temeiul articolului 11, se pot constitui într-o asociaţie în
scopul îndeplinirii obligaţiilor care le revin în temeiul articolului 4.

(c) numărul total al vehiculelor înmatriculate.

(6) Alineatul (5) nu se aplică în cazul în care toţi producătorii
din asociaţie fac parte din același grup de producători asociaţi.
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(7) Cu excepţia notificării în temeiul alineatului (3), producă
torii dintr-o asociaţie în legătură cu care se transmit informaţii
Comisiei sunt priviţi ca un singur producător în scopul îndeplini
rii obligaţiilor ce le revin în temeiul articolului 4. Informaţiile pri
vind monitorizarea și raportarea în legătură cu fiecare producător
și fiecare asociaţie se înregistrează, se transmit și sunt disponibile
în registrul central menţionat la articolul 8 alineatul (4).

(5) În termen de trei luni de la primirea notificării cu calculele
provizorii în conformitate cu alineatul (4), producătorii pot noti
fica Comisiei eventualele erori, specificând statul membru în cazul
căruia consideră că a intervenit eroarea.

Articolul 8

(6) În cazul în care, pe baza calculelor efectuate în conformi
tate cu alineatul (5), în ceea ce privește anul calendaristic 2010 sau
2011, Comisia are indicii că media emisiilor specifice de CO2 din
anul respectiv pentru un producător a depășit obiectivul privind
emisiile specifice stabilit pentru acel an, aceasta notifică producă
torul în acest sens.

Monitorizarea și raportarea mediei emisiilor
(1) Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2010 și
pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru înre
gistrează informaţiile privind fiecare autoturism nou înmatriculat
pe teritoriul său în conformitate cu anexa II partea A. Aceste
informaţii sunt puse la dispoziţia producătorilor și a importato
rilor sau reprezentanţilor desemnaţi de aceștia în fiecare stat mem
bru. Statele membre depun toate eforturile pentru a garanta că
organismele raportoare lucrează în mod transparent. Fiecare stat
membru se asigură că emisiile specifice de CO2 ale autoturisme
lor care nu sunt supuse omologării de tip în conformitate cu
Regulamentul (CE) nr. 715/2007 sunt măsurate și înregistrate în
certificatul de conformitate.
(2)
Până la data de 28 februarie a fiecărui an, începând din
2011, statele membre determină și transmit Comisiei informaţi
ile menţionate în anexa II partea B cu privire la anul calendaristic
precedent. Datele se transmit în conformitate cu formatul men
ţionat în anexa II partea C.
(3)
La cererea Comisiei, statele membre transmit de asemenea
ansamblul datelor culese în conformitate cu alineatul (1).
(4) Comisia păstrează un registru central al datelor raportate de
statele membre în conformitate cu prezentul articol și, până la
data de 30 iunie a fiecărui an, începând din 2011, calculează în
mod provizoriu pentru fiecare producător:
(a) media emisiilor specifice de CO2 în anul calendaristic
precedent;
(b) obiectivul privind emisiile specifice din anul calendaristic pre
cedent; și
(c) diferenţa dintre media emisiilor specifice de CO2 ale acestuia
în anul calendaristic precedent și obiectivul acestuia privind
emisiile specifice din anul respectiv.

Comisia analizează orice notificare din partea producătorilor și,
până la data de 31 octombrie, confirmă sau modifică calculele
provizorii în conformitate cu alineatul (4).

(7) Statele membre desemnează o autoritate competentă pen
tru culegerea și comunicarea datelor de monitorizare în confor
mitate cu prezentul regulament și informează Comisia cu privire
la desemnarea acestei autorităţi competente până la 8 decembrie
2009. Comisia informează ulterior Parlamentul European și Con
siliul cu privire la aceasta.
(8) Pentru fiecare an calendaristic în care se aplică articolul 6,
statele membre furnizează Comisiei informaţii cu privire la pro
porţia staţiilor de alimentare și la criteriile de durabilitate cu pri
vire la E85, în conformitate cu articolul respectiv.
(9) Comisia poate să adopte norme detaliate de punere în apli
care referitoare la monitorizarea și raportarea datelor în temeiul
prezentului articol și la aplicarea anexei II în conformitate cu pro
cedura de reglementare menţionată la articolul 14 alineatul (2).
Comisia poate să modifice anexa II ţinând seama de experienţa în
aplicarea prezentului regulament. Măsurile respective, destinate să
modifice elemente neesenţiale ale prezentului regulament, sunt
adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu con
trol menţionată la articolul 14 alineatul (3).
Articolul 9
Prima pentru emisiile suplimentare
(1) În cazul în care media emisiilor specifice de CO2 ale unui
producător, pentru fiecare an calendaristic începând cu 2012,
depășește obiectivul privind emisiile specifice din anul respectiv,
Comisia impune producătorului sau, în cazul unei asociaţii, admi
nistratorului asociaţiei, o primă pentru emisiile suplimentare.
(2) Prima pentru emisiile suplimentare în conformitate cu ali
neatul (1) se calculează cu ajutorul următoarelor formule:
(a) între 2012 și 2018:
(i)

Comisia notifică fiecărui producător calculele provizorii efectuate
pentru respectivul producător. Notificarea cuprinde datele, rapor
tate la fiecare stat membru, privind numărul de autoturisme noi
înmatriculate și emisiile specifice de CO2 ale acestora.
Acest registru trebuie să fie disponibil publicului.

În cazul în care media emisiilor specifice de CO2 ale pro
ducătorului depășește obiectivul privind emisiile speci
fice cu mai mult de 3 g CO2/km:
[(Emisiile suplimentare – 3 g CO2/km) × 95 EUR/g
CO2/km + 1 g CO2/km × 25 EUR/g CO2/km + 1 g
CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g CO2/km ×
5 EUR/g CO2/km] × numărul de autoturisme noi.
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(ii) În cazul în care media emisiilor specifice de CO2 ale pro
ducătorului depășește obiectivul privind emisiile speci
fice cu mai mult de 2 g CO2/km, dar nu cu mai mult de
3 g CO2/km:
[(Emisiile suplimentare – 2 g CO2/km) × 25 EUR/g
CO2/km + 1 g CO2/km × 15 EUR/g CO2/km + 1 g
CO2/km × 5 EUR/g CO2/km] × numărul de autoturisme
noi.
(iii) În cazul în care media emisiilor specifice de CO2 ale pro
ducătorului depășește obiectivul privind emisiile speci
fice cu mai mult de 1 g CO2/km, dar nu cu mai mult de
2 g CO2/km:
[(Emisiile suplimentare – 1 g CO2/km) × 15 EUR/g
CO2/km + 1 g CO2/km × 5 EUR/g CO2/km] × numărul
de autoturisme noi.
(iv) În cazul în care media emisiilor specifice de CO2 ale pro
ducătorului depășește obiectivul privind emisiile speci
fice cu cel mult 1 g CO2/km:
(Emisiile suplimentare × 5 EUR/g CO2/km) × numărul de
autoturisme noi.
(b) din 2019:
(Emisiile suplimentare × 95 EUR/g CO2/km) × numărul de
autoturisme noi.
În sensul prezentului articol, „emisii suplimentare”, determinate în
conformitate cu articolul 4, înseamnă numărul pozitiv de grame
per kilometru cu care media emisiilor specifice ale producătoru
lui – ţinând seama de reducerile emisiilor de CO2 realizate prin
tehnologii inovatoare aprobate – depășește obiectivul privind
emisiile specifice în anul calendaristic, rotunjit la cea mai apropi
ată a treia zecimală; și „numărul de autoturisme noi” înseamnă
numărul de autoturisme noi produse de producător, care au fost
înmatriculate în anul respectiv potrivit criteriilor de introducere
progresivă prevăzute la articolul 4.
(3)
Comisia stabilește metode de colectare a primelor pentru
emisiile suplimentare în conformitate cu alineatul (1).
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în
conformitate cu procedura de reglementare cu control menţio
nată la articolul 14 alineatul (3).
(4)
Sumele obţinute din plata primelor pentru emisiile supli
mentare sunt considerate ca venit la bugetul general al Uniunii
Europene.
Articolul 10
Publicarea performanţei producătorilor
(1)
Până la data de 31 octombrie a fiecărui an, începând din
2011, Comisia publică o listă care conţine, pentru fiecare
producător:
(a) obiectivul privind emisiile specifice din anul calendaristic
precedent;
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(b) media emisiilor specifice de CO2 din anul calendaristic
precedent;
(c) diferenţa dintre media emisiilor specifice de CO2 în anul
calendaristic precedent și obiectivul privind emisiile specifice
din anul respectiv;
(d) media emisiilor specifice de CO2 ale tuturor autoturismelor
noi din Comunitate din anul calendaristic precedent; și
(e) masa medie a tuturor autoturismelor noi din Comunitate din
anul calendaristic precedent.
(2)
Începând cu 31 octombrie 2013, lista publicată în temeiul
alineatului (1) indică, de asemenea, dacă producătorul a respectat
cerinţele de la articolul 4 în anul calendaristic precedent.

Articolul 11
Derogări pentru anumiţi producători
(1)
Un producător poate să depună o cerere de derogare de la
obiectivul privind emisiile specifice calculat în conformitate cu
anexa I în cazul în care produce mai puţin de 10 000 de autotur
isme noi înmatriculate în Comunitate într-un an calendaristic și:
(a) nu face parte dintr-un grup de producători asociaţi; sau
(b) face parte dintr-un grup de producători asociaţi care produce,
în total, mai puţin de 10 000 de autoturisme noi înmatricu
late în Comunitate într-un an calendaristic; sau
(c) face parte dintr-un grup de producători asociaţi, dar exploa
tează propriile instalaţii de producţie și propriul centru de
proiectare.
(2) O derogare solicitată în temeiul alineatului (1) poate fi acor
dată pentru o perioadă de maximum cinci ani calendaristici. Cere
rea se adresează Comisiei și cuprinde:
(a) denumirea producătorului și persoana de contact;
(b) dovezile că producătorul este eligibil pentru o derogare în
temeiul alineatului (1);
(c) informaţii privind autoturismele pe care le produce, inclusiv
masa și emisiile specifice de CO2 ale acestora; și
(d) un obiectiv de emisii specifice corespunzător potenţialului
său de reducere, inclusiv potenţialului economic și tehnologic
de reducere a emisiilor specifice de CO2 și ţinându-se seama
de caracteristicile pieţei căreia îi este destinat tipul autotur
ismului produs.
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(3) În cazul în care Comisia apreciază că producătorul este eli
gibil pentru derogarea solicitată în conformitate cu alineatul (1) și
constată că obiectivul privind emisiile specifice de CO2 propus de
producător corespunde potenţialului de reducere, inclusiv poten
ţialului economic și tehnologic de reducere a emisiilor specifice de
CO2 ale acestuia și ţinând seama de caracteristicile pieţei căreia îi
este destinat tipul autoturismului produs, Comisia acordă o dero
gare producătorului respectiv. Derogarea se aplică de la data de
1 ianuarie a anului care urmează acordării derogării.
(4) Un producător care produce, împreună cu toate întreprin
derile sale asociate, între 10 000 și 300 000 de autoturisme noi
înmatriculate în fiecare an calendaristic în Comunitatea Euro
peană, poate prezenta o cerere de derogare de la obiectivul pri
vind emisiile specifice calculat în conformitate cu anexa I.
O astfel de cerere poate fi depusă de producător în numele său sau
în numele său și al oricăreia dintre întreprinderile sale asociate.
Cererea se adresează Comisiei și cuprinde:
(a) toate informaţiile menţionate la alineatul (2) literele (a) și (c),
inclusiv, dacă este cazul, informaţii despre orice întreprindere
asociată;
(b) un obiectiv privind emisiile care reprezintă o reducere de
25 % faţă de media emisiilor specifice de CO2 în 2007 sau,
în cazul în care mai multe întreprinderi asociate depun o sin
gură cerere, o reducere de 25 % faţă de media calculată între
valorile medii ale emisiilor specifice de CO2 specifice ale fie
căreia dintre aceste întreprinderi în 2007.
În cazul în care nu există informaţii privind media emisiilor spe
cifice de CO2 ale unui producător pentru anul 2007, Comisia sta
bilește un obiectiv echivalent de reducere a emisiilor bazat pe cele
mai performante tehnologii de reducere a emisiilor de CO2 utili
zate pentru autoturismele cu o masă comparabilă și ţinând seama
de caracteristicile pieţei căreia îi este destinat tipul de autoturism
produs. Acest obiectiv este folosit de solicitant în scopul menţio
nat la litera (b).
Comisia acordă o derogare producătorului atunci când demon
strează respectarea criteriilor pentru acordarea derogării menţio
nate în prezentul alineat.
(5)
Un producător care beneficiază de o derogare în temeiul
prezentului articol notifică de îndată Comisia cu privire la orice
schimbare care afectează sau poate afecta eligibilitatea sa pentru
o derogare.
(6) În cazul în care Comisia consideră, fie pe baza unei notifi
cări în temeiul alineatului (5), fie din alte considerente, că un pro
ducător nu mai este eligibil pentru derogare, Comisia revocă
derogarea începând cu data de 1 ianuarie din următorul an calen
daristic și notifică producătorul în acest sens.
(7) În cazul în care producătorul nu realizează obiectivul său
de emisii specifice, Comisia impune producătorului prima pentru
emisiile suplimentare, astfel cum este prevăzut la articolul 9.
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(8) Comisia poate să adopte dispoziţii detaliate privind punerea
în aplicare a alineatelor (1)-(7), privind, printre altele, interpretarea
criteriilor de eligibilitate pentru derogare, conţinutul cererilor și
evaluarea programelor de reducere a emisiilor specifice de CO2.
Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament prin completarea acestuia, se adoptă în
conformitate cu procedura de reglementare cu control menţio
nată la articolul 14 alineatul (3).
(9)
Cererile de derogare, inclusiv informaţiile în susţinerea
acestora, notificările efectuate în temeiul alineatului (5), revocăr
ile efectuate în conformitate cu alineatul (6) și orice impunere a
unei prime pentru emisiile suplimentare în temeiul alineatului (7),
precum și orice măsură adoptată în conformitate cu alineatul (8)
se pun la dispoziţia publicului, sub rezerva dispoziţiilor Regula
mentului (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al
Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documen
tele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (1).
Articolul 12
Eco-inovaţiile
(1) La solicitarea unui furnizor sau a unui producător, se ţine
seama de reducerile emisiilor de CO2 realizate prin intermediul
utilizării tehnologiilor inovatoare. Contribuţia totală a acestor teh
nologii la reducerea obiectivelor privind emisiile specifice ale unui
producător poate fi de cel mult 7 g CO2/km.
(2)
Până în 2010, Comisia adoptă, în conformitate cu proce
dura de reglementare menţionată la articolul 14 alineatul (2), dis
poziţii detaliate privind o procedură de aprobare a acestor
tehnologii inovatoare. Respectivele dispoziţii detaliate se bazează
pe criteriile următoare privind tehnologiile inovatoare:
(a) furnizorul sau producătorul poartă răspunderea pentru
reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a utilizării tehnologi
ilor inovatoare;
(b) tehnologiile inovatoare aduc o contribuţie verificată la
reducerea emisiilor de CO2;
(c) tehnologiile inovatoare nu intră sub incidenţa ciclului de
încercare standard pentru măsurarea emisiilor de CO2 sau
sub incidenţa dispoziţiilor obligatorii care decurg din măsur
ile complementare suplimentare destinate să realizeze
reducerea de 10 g CO2/km menţionată la articolul 1 sau să
nu aibă caracter obligatoriu în temeiul altor dispoziţii de
drept comunitar.
(3) Un furnizor sau un producător care solicită ca o măsură să
fie aprobată în calitate de tehnologie inovatoare trebuie să trans
mită Comisiei un raport, însoţit de un raport de verificare elabo
rat de un organism independent și certificat. În eventualitatea unei
interacţiuni dintre această măsură și o altă tehnologie inovatoare
deja aprobată, raportul menţionează respectiva interacţiune, iar
raportul de verificare evaluează gradul în care interacţiunea modi
fică reducerile de emisii realizate de fiecare măsură în parte.
(1) JO L 145, 31.5.2001, p. 43.
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(4)
Reducerea realizată trebuie să fie atestată de Comisie, pe
baza criteriilor stabilite la alineatul (2).

Articolul 13

5.6.2009

Pe baza acestei revizuiri și a evaluării impactului asociat, care
include o evaluare generală a impactului asupra industriei auto și
a industriilor conexe, Comisia prezintă, după caz, o propunere de
modificare a prezentului regulament, într-un mod care să fie cât
mai neutru posibil din punct de vedere concurenţial, echitabil din
punct de vedere social și durabil.

Revizuirea și raportarea
(1) În 2010, Comisia va prezenta un raport Parlamentului
European și Consiliului privind progresele realizate în vederea
punerii în aplicare a abordării integrate a Comunităţii pentru
reducerea emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare.

(6) Până în 2014, după efectuarea unui studiu de impact,
Comisia publică un raport privind disponibilitatea datelor referi
toare la amprenta la sol și utilizarea acestora în calitate de para
metru de utilitate pentru determinarea obiectivelor privind
emisiile specifice și, dacă este cazul, prezintă Parlamentului Euro
pean și Consiliului o propunere de modificare a anexei I.

(2)
Până la 31 octombrie 2014 și, ulterior, la fiecare trei ani, se
adoptă măsuri de modificare a anexei I, pentru ajustarea valorii
M0, menţionată în respectiva anexă, la masa medie a autoturisme
lor noi din cei trei ani calendaristici anteriori.

(7) Se adoptă măsuri care să asigure realizarea adaptărilor
necesare la formulele din anexa I, cu scopul de a reflecta orice
schimbări în procedura de încercare reglementată pentru măsur
area emisiilor specifice de CO2.

Măsurile respective intră în vigoare pentru prima oară la 1 ianu
arie 2016 și, ulterior, la fiecare trei ani.

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 14 alineatul (3).

Măsurile respective, destinate să modifice elemente neesenţiale ale
prezentului regulament, se adoptă în conformitate cu procedura
de reglementare cu control menţionată la articolul 14 alineatul (3).
(3) Începând cu 2012, Comisia efectuează o evaluare de impact
cu scopul de a revizui până în 2014, în conformitate cu artico
lul 14 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 715/2007, proce
durile de măsurare a emisiilor de CO2 după cum se prevede în
regulamentul menţionat. Comisia prezintă, în special, propuneri
corespunzătoare în vederea adaptării procedurilor astfel încât
acestea să reflecte în mod adecvat performanţele reale în materie
de emisii de CO2 ale autoturismelor și propuneri pentru include
rea tehnologiilor inovatoare aprobate definite la articolul 12, care
ar putea fi reflectate în ciclul de încercare. Comisia garantează că
aceste proceduri sunt ulterior revizuite în mod periodic.
De la data aplicării procedurii revizuite pentru măsurarea emisii
lor de CO2, tehnologiile inovatoare nu se mai aprobă în temeiul
procedurii menţionate la articolul 12.
(4)
Până în 2010, Comisia revizuiește Directiva 2007/46/CE,
astfel încât fiecare tip/variantă/versiune să corespundă unei cat
egorii unice de tehnologii inovatoare.
(5)
Până la 1 ianuarie 2013, Comisia încheie revizuirea obiec
tivelor privind emisiile specifice de CO2 din anexa I și a derog
ărilor de la articolul 11, în vederea definirii:
— modalităţilor de realizare în mod rentabil, până în 2020, a
obiectivului pe termen lung de 95 g CO2/km; și
— detaliilor punerii în aplicare a obiectivului respectiv, inclusiv
plata primelor pentru emisiile suplimentare.

Articolul 14
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 9
din Decizia nr. 280/2004/CE (1).
(2)
În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se
aplică articolele 5 și 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere
articolul 8 din decizia respectivă.
Termenul menţionat la articolul 5 alineatul (6) din Decizia
1999/468/CE se stabilește la trei luni.
(3)
Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică
articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din deci
zia respectivă.

Articolul 15
Abrogare
Decizia nr. 1753/2000/CE se abrogă începând cu 1 ianuarie
2010.
Cu toate acestea, articolele 4, 9 și 10 din decizia respectivă rămân
în vigoare până la data la care Comisia transmite Parlamentului
European un raport privind datele de monitorizare din anul calen
daristic 2009.
(1) Decizia nr. 280/2004/CE a Parlamentului European și a Consiliului din
11 februarie 2004 privind un mecanism pentru monitorizarea emisi
ilor de gaze cu efect de seră din Comunitate și pentru implementarea
Protocolului de la Kyoto (JO L 49, 19.2.2004, p. 1).
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Articolul 16
Intrarea în vigoare
Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Strasbourg, 23 aprilie 2009.
Pentru Parlamentul European
Președintele

Pentru Consiliu
Președintele

H.-G. PÖTTERING

P. NEČAS
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ANEXA I
OBIECTIVE PRIVIND EMISIILE SPECIFICE DE CO2
1. Pentru fiecare autoturism nou, emisiile specifice de CO2 măsurate în grame per kilometru, utilizate la efectuarea calcule
lor din prezenta anexă, se calculează în conformitate cu următoarea formulă:
(a)

între 2012 și 2015:
Emisiile specifice de CO2 = 130 + a × (M – M0)
unde:
M

= masa vehiculului în kilograme (kg)

M0 = 1 372,0
a

= 0,0457

(b) din 2016:
Emisiile specifice de CO2 = 130 + a × (M – M0)
unde:
M

= masa vehiculului (kg)

M0 = valoarea adoptată în conformitate cu articolul 13 alineatul (2)
a

= 0,0457

2. Obiectivul privind emisiile specifice pentru un producător, într-un an calendaristic, se calculează ca media emisiilor spe
cifice de CO2 pentru fiecare autoturism nou care este înmatriculat în respectivul an calendaristic și pe care acesta îl
produce.

5.6.2009

5.6.2009
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ANEXA II
MONITORIZAREA ȘI RAPORTAREA EMISIILOR

PARTEA A – Culegerea datelor privind autoturismele noi și determinarea informaţiilor cu privire la
monitorizarea emisiilor de CO2
1. Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2010 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, statele membre înre
gistrează următoarele detalii pentru fiecare autoturism nou înmatriculat pe teritoriul lor:
(a)

producătorul;

(b) tipul, varianta și versiunea;
(c)

emisiile specifice de CO2 (în g/km);

(d) masa (kg);
(e)

ampatamentul (mm); și

(f)

ecartamentul (mm).

2. Informaţiile menţionate la punctul 1 se preiau din certificatul de conformitate pentru autoturismul în cauză. În cazul în
care certificatul de conformitate indică atât o masă minimă, cât și o masă maximă a autoturismului, statele membre uti
lizează numai cifra maximă în sensul prezentului regulament. În cazul vehiculelor bicarburant (benzină/gaz), ale căror
certificate de conformitate raportează emisiile specifice de CO2 pentru ambii carburanţi, statele membre folosesc doar
valoarea măsurată pentru gaz.
3. Pentru anul calendaristic care începe la 1 ianuarie 2010 și pentru fiecare an calendaristic ulterior, fiecare stat membru
determină pentru fiecare producător, în conformitate cu metodele descrise în partea B, următoarele caracteristici:
(a)

numărul total al autoturismelor noi înmatriculate pe teritoriul său;

(b) media emisiilor specifice de CO2, după cum se precizează la punctul 2 din partea B a prezentei anexe;
(c)

masa medie, după cum se precizează la punctul 3 din partea B a prezentei anexe;

(d) pentru fiecare versiune a fiecărei variante a fiecărui tip de autoturism nou:
(i)

numărul total de autoturisme noi înmatriculate pe teritoriul său, după cum se precizează la punctul 1 din
partea B a prezentei anexe;

(ii) emisiile specifice de CO2 și ponderea reducerii emisiilor prin tehnologii inovatoare, în conformitate cu arti
colul 12, sau prin vehiculele de tip „alternative fuel” (carburant alternativ), în conformitate cu articolul 6;
(iii) masa;
(iv) amprenta la sol, după cum se precizează la punctul 5 din partea B a prezentei anexe.

PARTEA B – Metodologia pentru determinarea datelor de monitorizare a emisiilor de CO2 generate de
autoturismele noi
Datele de monitorizare pe care statele membre trebuie să le determine în conformitate cu punctul 3 din partea A se deter
mină în conformitate cu metodele prevăzute în prezenta parte.
1. Numărul de autoturisme noi înmatriculate (N)
Statele membre determină numărul de autoturisme noi (N) înmatriculate pe teritoriul lor în anul de monitorizare res
pectiv (N).
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2. Media emisiilor specifice de CO2 generate de autoturismele noi (Save)
Media emisiilor specifice de CO2 (Save) pentru toate autoturismele noi înmatriculate pe teritoriul unui stat membru în
anul de monitorizare se calculează prin împărţirea sumei emisiilor specifice de CO2 ale fiecărui autoturism nou indivi
dual (S) la numărul de autoturisme noi (N).
Save = (1 / N) × Σ S
3. Masa medie a autoturismelor noi
Masa medie a tuturor autoturismelor noi înmatriculate pe teritoriul unui stat membru în anul de monitorizare (Mave) se
calculează prin împărţirea sumei masei fiecărui autoturism nou individual (M) la numărul de autoturisme noi (N).
Mave = (1 / N) × Σ M
4. Distribuirea pe versiuni a autoturismelor noi
Pentru fiecare versiune a fiecărei variante a fiecărui tip de autoturism, se înregistrează numărul de autoturisme noi înma
triculate, masa acestora, emisiile specifice de CO2 și amprenta la sol.
5. Amprenta la sol
Amprenta la sol a autoturismului se calculează prin înmulţirea ampatamentului cu ecartamentul.
PARTEA C – Formatul în care se transmit datele
Pentru fiecare producător și pentru fiecare an, statele membre raportează datele descrise la punctul 3 din partea A, în for
matele următoare:
Date agregate:
Anul:
Producător

(Producător 1)

Numărul total de
autoturisme noi
înmatriculate

Media emisiilor speci
fice de CO2 (g/km)

Masa medie (în kg)

Amprenta la sol medie
(m2)

…

…

…

…

(Producător 2)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Total pentru toţi producătorii

…

…

…

…

Denumirea
comercială

Total înma
triculări noi

Emisii speci
fice de CO2
(g/km)

Masa
(kg)

Amprenta la
sol
(m2)

(Denumirea
versiunii 1)

…

…

…

…

…

…

…

(Denumirea
variantei 1)

(Denumirea
versiunii 2)

…

…

…

…

…

…

…

(Denumirea
tipului 1)

(Denumirea
variantei 2)

(Denumirea
versiunii 1)

…

…

…

…

…

…

…

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 1)

(Denumirea
variantei 2)

(Denumirea
versiunii 2)

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 2)

(Denumirea
variantei 1)

(Denumirea
versiunii 1)

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 2)

(Denumirea
variantei 1)

(Denumirea
versiunii 2)

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 2)

(Denumirea
variantei 2)

(Denumirea
versiunii 1)

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 2)

(Denumirea
variantei 2)

(Denumirea
versiunii 2)

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

…

…

…

…

…

…

…

…

Anul

Producător

Tip de mașină

Varianta

Versiune

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 1)

(Denumirea
variantei 1)

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

(Denumirea
tipului 1)

Anul 1

(Denumirea pro
ducătorului 1)

Anul 1

…

…

…
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Marca

Reducerea emi
siilor prin teh
nologii
inovatoare (*)
sau metoda
„alternative
fuel” (**)

RO

Tehnologia
inovatoare (*)
sau grupul de
tehnologii
inovatoare,
sau vehicul de
tip „alternative
fuel” (**)

5.6.2009

Date detaliate la nivel de producător:

(*) În conformitate cu articolul 12.
(**) În conformitate cu articolul 6.
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