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1. Introducere  

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului
1
 stabilește media 

emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi înmatriculate în Uniune, obținută 

prin intermediul îmbunătățirii tehnologiei de fabricație a vehiculelor și al tehnologiilor 

inovatoare. 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, 

astfel cum se prevede la articolul 15 alineatul (1), pentru: 

 a modifica anexa II și a adopta norme detaliate pentru monitorizarea și raportarea 

datelor privind emisiile medii, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (9); 

 a completa regulamentul, printre altele, cu privire la interpretarea criteriilor de 

eligibilitate pentru derogări, conținutul cererilor, precum și conținutul și evaluarea 

programelor de reducere a emisiilor specifice de CO2, astfel cum se prevede la 

articolul 11 alineatul (7); 

 a modifica anexa I până la data de 31 octombrie 2016 (și, ulterior, la fiecare trei ani), 

în vederea ajustării valorii M0 în funcție de masa medie a vehiculelor utilitare ușoare 

din cei trei ani precedenți, astfel cum se prevede la articolul 13 alineatul (5); 

 a modifica anexa I pentru a adapta formulele pentru determinarea emisiilor specifice 

indicative de CO2 ale vehiculelor utilitare ușoare, astfel cum se prevede la articolul 13 

alineatul (6) al patrulea paragraf. 

 

2. Temei juridic  

Prin prezentul raport, Comisia urmărește îndeplinirea obligației prevăzute la articolul 15 

alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011. În temeiul articolului menționat, Comisia 

are competența de a adopta acte delegate pentru o perioadă de cinci ani, începând cu 

3 iunie 2011. De asemenea, Comisia are obligația de a prezenta Parlamentului European și 

Consiliului un raport privind exercitarea delegării conferite prin regulamentul respectiv. 

Raportul trebuie întocmit cel târziu cu 9 luni înainte de încheierea perioadei de 5 ani a 

delegării. Delegarea de competențe se prelungește în mod tacit pentru perioade cu o durată 

identică, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul o revocă.  

3. Exercitarea delegării de competențe  

Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 conferă Comisiei competența 

de a adopta actele delegate menționate la articolul 8 alineatul (9), la articolul 11 alineatul (7), 

                                                            
1 Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2011 de stabilire a unor 

standarde de performanță pentru vehiculele utilitare ușoare noi, ca parte a abordării integrate a Uniunii de 

reducere a emisiilor de CO2 generate de vehiculele ușoare (JO L 145, 31.5.2011, p. 1). 
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la articolul 13 alineatul (5) și la articolul 13 alineatul (6) al patrulea paragraf din regulamentul 

respectiv.  

3.1 Articolul 8 alineatul (9) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 prevede obligația 

Comisiei de a modifica anexa II și de a stabili, prin intermediul actelor delegate, norme 

detaliate pentru monitorizarea și raportarea datelor privind emisiile medii ale vehiculelor 

utilitare ușoare noi înmatriculate pe teritoriul UE. 

 

De la intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011, Comisia a adoptat două 

acte delegate în acest sens:  

  

a) Regulamentul delegat (UE) nr. 205/2012 al Comisiei
2
 modifică anexa II la 

regulamentul referitor la emisiile camionetelor în ceea ce privește informațiile care 

urmează să fie furnizate de către statele membre. Actul delegat menționat a fost 

adoptat de Comisie la 6 ianuarie 2012 și a fost transmis Parlamentului European și 

Consiliului pentru examinare. Obiectivul său principal este de a îmbunătăți 

mijloacele de verificare a acurateței datelor prin: 

 impunerea obligației ca datele colectate de statele membre să fie coerente cu 

certificatul de conformitate al vehiculelor respective; 

 permiterea utilizării altor surse de date care asigură o acuratețe echivalentă 

pentru monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2; 

 adăugarea numărului de omologare de tip ca parametru pentru care trebuie 

raportate date detaliate; 

 actualizarea formatului pentru transmiterea datelor, pentru a se asigura coerența 

dintre diferitele cerințe. 

 

b) Regulamentul delegat (UE) nr. 404/2014 al Comisiei
3
 completează regulamentul 

(UE) nr. 510/2011 în ceea ce privește informațiile care urmează să fie furnizate de 

către statele membre. Actul delegat menționat a fost adoptat de Comisie la 

17 februarie 2014 și a fost transmis Parlamentului European și Consiliului pentru 

examinare. Obiectivul său principal este de a adapta normele privind cerințele de 

raportare în funcție de noua metodă de determinare a emisiilor de CO2 pentru 

vehiculele omologate în mai multe etape, astfel cum se prevede în anexa II la 

Regulamentul (CE) nr. 692/2008 al Comisiei. 

 

                                                            
2 Regulamentul delegat (UE) nr. 205/2012 al Comisiei din 6 ianuarie 2012 de modificare a anexei II la 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sursa datelor și 

parametrii pentru care statele membre trebuie să raporteze date, JO L 72, 10.3.2012, p. 2. 
3 Regulamentul delegat (UE) nr. 404/2014 al Comisiei din 17 februarie 2014 de modificare a anexei II la 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește monitorizarea 

emisiilor de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi omologate într-un proces cu mai multe etape 

(JO L 121, 24.4.2014, p. 1). 
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3.2 Articolul 11 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 impune Comisiei să 

adopte acte delegate în scopul de a completa Regulamentul, printre altele, cu privire la 

interpretarea criteriilor de eligibilitate pentru derogări, la conținutul cererilor, precum și cu 

privire la conținutul și evaluarea programelor de reducere a emisiilor specifice de CO2. 

 

Actul delegat
4
 menționat a fost adoptat de Comisie la 6 noiembrie 2012 și a fost transmis 

Parlamentului European și Consiliului pentru examinare. Obiectivul principal al acestui 

act legislativ este de a stabili informațiile care trebuie furnizate de către micii producători 

pentru a demonstra că îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de o derogare de la 

obiectivele specifice de reducere a emisiilor de CO2 în temeiul Regulamentului (UE) 

nr. 510/2011. 

 

În plus, Comisia a adoptat două acte delegate cu scopul de a corecta emisiile specifice 

medii de referință de CO2 pentru doi mici producători: 

 

a) Regulamentul delegat (UE) nr. 1047/2013 al Comisiei
5
 corectează emisiile specifice 

medii pentru producătorul Piaggio, pentru anul calendaristic 2010, în urma notificării 

de către solicitant a unor emisii mai mari decât valoarea indicată în Regulamentul 

delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei
6
; 

 

b) Regulamentul delegat (UE) nr. 482/2014 al Comisiei
7
 corectează emisiile specifice 

medii pentru producătorul Great Wall Motor Company Limited, pentru anul 

calendaristic 2010, în urma notificării de către solicitant a unor emisii mai mari decât 

valoarea indicată în Regulamentul delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei. 

 

3.3 Articolul 13 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 impune Comisiei să 

adopte acte delegate în vederea modificării până la data de 31 octombrie 2016 (și, ulterior, 

la fiecare trei ani) a anexei I la respectivul regulament. 

 

                                                            
4 Regulamentul delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2012 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele 

referitoare la cererea de derogare de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor utilitare 

ușoare noi, JO L 38, 9.2.2013, p. 1. 
5 Regulamentul delegat (UE) nr. 1047/2013 al Comisiei din 21 august 2013 de modificare a 

Regulamentului delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei cu scopul de a corecta emisiile specifice medii de CO2 

pentru 2010 specificate pentru producătorul Piaggio, JO L 285, 29.10.2013, p. 1. 
6 Regulamentul delegat (UE) nr. 114/2013 al Comisiei din 6 noiembrie 2012 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele 

referitoare la cererea de derogare de la obiectivele privind emisiile specifice de CO2 ale vehiculelor utilitare 

ușoare noi, JO L 38, 9.2.2013, p. 1. 
7 Regulamentul delegat (UE) nr. 482/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de modificare a Regulamentului delegat 

(UE) nr. 114/2013 în ceea ce privește emisiile specifice medii de CO2 pe 2010 care au fost stabilite pentru 

producătorul Great Wall Motor Company Limited, JO L 138, 13.5.2014, p. 51. 
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Actul delegat
8
 menționat a fost adoptat de Comisie la 14 decembrie 2016 și a fost 

transmis Parlamentului European și Consiliului pentru examinare. Obiectivul principal al 

acestui act legislativ este de a adapta valoarea masei medii utilizate pentru calculul 

emisiilor specifice de CO2 generate de vehiculele utilitare ușoare noi, luând în 

considerare masa medie a vehiculelor noi înmatriculate în Uniune. 

 

3.4 Articolul 13 alineatul (6) al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 510/2011 

impune Comisiei să adopte acte delegate în vederea adaptării formulelor prevăzute în 

anexa I la respectivul regulament. 

 

Actul delegat
9
 menționat a fost adoptat de Comisie la 2 iunie 2017 și a fost transmis 

Parlamentului European și Consiliului pentru examinare. Obiectivul principal al acestui 

act legislativ este de a adapta obiectivele specifice privind emisiile de CO2 și cerința de 

raportare și monitorizare la modificarea procedurii reglementare de testare utilizate 

pentru măsurarea acestor emisii. Procedura de testare a vehiculelor ușoare armonizată la 

nivel mondial (WLTP) este prevăzută în Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei
10

 și 

înlocuiește noul ciclu de conducere european (NEDC) în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 692/2008 al Comisiei
11

 începând de la 1 septembrie 2017. 

 

4. Concluzie 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 se aplică din 2011. Până în prezent, Comisia a adoptat acte 

delegate pentru a defini și modifica normele de monitorizare și raportare a datelor privind 

emisiile medii, precizând în special detalii privind informațiile care trebuie furnizate de către 

producătorii care doresc să solicite derogarea de la obiectivele privind emisiile și ajustând 

formulele și valorile masei pentru calcularea obiectivelor din anexele I și II la regulament. Nu 

au fost ridicate obiecții ca urmare a examinării acestor acte de către Parlamentul European și 

Consiliu. 

                                                            
8 Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/748 al Comisiei din 14 decembrie 2016 de modificare a anexei I la 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se ține seama de evoluția 

masei vehiculelor utilitare ușoare noi înmatriculate în 2013, 2014 și 2015, JO L 113, 29.4.2017, p. 9. 
9 Regulamentul delegat (UE) 2017/1499 al Comisiei din 2 iunie 2017 de modificare a anexelor I și II la 

Regulamentul (UE) nr. 510/2011 al Parlamentului European și al Consiliului în scopul adaptării lor la 

schimbarea procedurii reglementare de testare utilizate pentru măsurarea emisiilor de CO2 generate de vehiculele 

utilitare ușoare, JO L 219, 25.8.2017, p. 1. 
10 Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 1 iunie 2017 de completare 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 ușoare comerciale (Euro 5 

și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor, de modificare a 

Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 692/2008 al 

Comisiei și a Regulamentului (UE) nr. 1230/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (CE) 

nr. 692/2008 al Comisiei, JO L 175, 7.7.2017, p. 1. 
11 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 

ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea 

vehiculelor, JO L 199, 28.7.2008, p. 1. 
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Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport. 

 


