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Sinteză
I Calitatea proastă a aerului reprezintă o preocupare majoră pentru cetățenii și pentru
factorii de decizie din UE. Ea a fost invocată ca aflându-se la originea a sute de mii de
decese premature și generează costuri semnificative pentru economie. Transportul
rutier are o contribuție majoră la poluarea atmosferică, prin emisiile care provin de la
vehicule. UE a legiferat pentru prima dată în 1970 pentru a reduce emisiile provenite
de la vehicule și a introdus standardele Euro referitoare la emisii la începutul
anilor 1990.

II Problema discrepanțelor dintre emisiile măsurate în laborator și cele generate de

vehicule în condiții reale de circulație a fost adusă în centrul atenției odată cu
descoperirea manipulării de către Grupul Volkswagen a sistemelor de control al
emisiilor vehiculelor, așa-numitul scandal „Dieselgate”, care a izbucnit în 2015.
Manipularea avea drept obiectiv să producă, în timpul încercărilor oficiale, emisii
semnificativ mai scăzute decât cele generate în timpul condițiilor obișnuite de
conducere.

III Problemele ridicate de Dieselgate au impulsionat UE să accelereze inițiativele

aflate deja în curs sau să adopte noi măsuri. Legislația aprobată ulterior de UE vizează
să prevină reproducerea unor astfel de probleme. Parlamentul European a inițiat
o anchetă privind măsurarea emisiilor cu scopul de a examina această problemă.

IV Prezentul document de informare prezintă acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii
Europene și al statelor membre și descrie schimbările aduse sistemului de măsurare
a emisiilor vehiculelor după septembrie 2015. El nu urmărește să evalueze dacă
acțiunile întreprinse și propuse au rezolvat problema.

V Scandalul emisiilor a accelerat numeroase modificări legislative privind sistemul UE
de control al emisiilor vehiculelor:
o

Comisiei i s-au încredințat acum competențe precum: examinarea activităților
autorităților naționale de omologare de tip, testarea vehiculelor, retragerea sau
suspendarea omologărilor de tip și impunerea de sancțiuni.

o

Testarea vehiculelor în condiții de circulație este acum obligatorie în statele
membre, fie prin intermediul controalelor conformității în funcționare, fie în
cadrul activităților de supraveghere a pieței.
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o

A fost introdusă o nouă încercare în laborator, și anume procedura de încercare
pentru vehiculele ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), pentru a se reduce
decalajul considerabil dintre nivelurile de emisii de CO2 măsurate în laborator și
cele măsurate în condiții reale de circulație.

o

Pentru măsurarea emisiilor de NOx, a fost introdusă o încercare privind emisiile
generate în condiții reale de conducere (RDE).

o

Terții interesați au acum dreptul de a efectua încercări privind emisiile.

VI Comisia intenționează să îmbunătățească situația actuală în care datele privind
testarea vehiculelor cu privire la emisii sunt limitate și fragmentate și nu sunt ușor
accesibile. În pofida măsurilor legislative recente:

o

este posibil să fie nevoie de mulți ani pentru a se îmbunătăți calitatea aerului în
orașe, având în vedere numărul ridicat de autovehicule foarte poluante aflate
deja în circulație;

o

deși au fost rechemate de pe piață peste 10 milioane de vehicule provenind de la
diferite mărci, datele limitate disponibile indică faptul că impactul asupra emisiilor
de NOx a fost unul redus;

o

deși introducerea încercării RDE a determinat o reducere semnificativă a emisiilor
de NOx provenind de la autovehiculele cu motor diesel, impactul ar fi putut fi și
mai mare dacă s-ar fi adoptat limita temporară propusă inițial de 128 mg/km în
loc de 168 mg/km pentru NOx.

VII În ceea ce privește modificările legislative introduse, va fi nevoie de un anumit

interval de timp pentru ca îmbunătățirile să devină vizibile. Punerea în aplicare eficace
a acestor modificări poate fi influențată de următoarele dificultăți:
o

Eficacitatea controalelor de supraveghere a pieței va depinde de modul în care
sunt instituite și puse în aplicare acestea de către statele membre.

o

Deși posibilitățile de optimizare a autovehiculelor au fost reduse și deși legislația
recentă adoptată de Comisie prevede o mai bună monitorizare a decalajului
dintre valorile obținute în laborator și cele obținute în condiții reale de circulație
pentru emisiile de CO2, producătorii ar putea identifica, în încercarea WLTP în
laborator, noi flexibilități pentru a-și reduce emisiile de CO2.

o

Există riscul ca producătorii să optimizeze vehiculele pentru încercarea RDE și ca,
în afara condițiilor-limită stabilite pentru aceasta, emisiile de NOx să rămână
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ridicate. Acest risc ar putea fi ținut sub control dacă s-ar testa vehiculele în
condiții de circulație pentru a se determina dacă ele depășesc parametrii RDE.
o

Există posibilitatea ca testele independente desfășurate de terți, recent introduse,
să fie limitate din cauza costurilor ridicate pe care le presupune efectuarea
încercărilor WLTP și RDE privind emisiile.
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Introducere
Poluarea aerului și gazele cu efect de seră

01 Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea aerului constituie cel

mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană în Europa 1. Agenția Europeană
de Mediu (AEM) estimează că în UE survin peste 1 000 de decese premature în fiecare
zi din cauza poluării atmosferice. Transportul rutier în UE reprezintă o sursă importantă
de poluare a aerului. În 2015, acesta a fost răspunzător pentru 39 % din emisiile
atmosferice de oxizi de azot (NOx ) și pentru 11 % din emisiile de particule în suspensie
(PM10 și PM2,5)2. Curtea de Conturi Europeană a concluzionat recent că problema
calității aerului trebuie să fie abordată într-un mod mai eficace în UE 3.

Imaginea 1 – Autoturisme circulând în Bruxelles

Sursa: Parlamentul European.

1

OMS, Ambient Air Pollution: A global assessment of exposure and burden of disease, 2016,
p. 15.

2

AEM, Air quality in Europe — 2018 report (Calitatea aerului în Europa – raportul pe 2018),
2018, p. 8, 24 și 64.

3

Curtea de Conturi Europeană, Raportul special nr. 23/2018: „Poluarea atmosferică:
sănătatea noastră nu este încă protejată în mod suficient”.
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02 Gazele cu efect de seră au drept rezultat încălzirea atmosferei și contribuie la

schimbările climatice. Cele mai importante emisii de gaze cu efect de seră sunt cele de
dioxid de carbon (CO2), reprezentând 80 % din totalul emisiilor 4. Potrivit AEM, emisiile
de gaze cu efect de seră generate de transportul rutier au crescut cu 22 % între 1990 și
2016 și au reprezentat aproximativ 20 % din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră
din UE în 2016 5.

Măsurarea emisiilor generate de autovehicule în UE

03 Înainte ca un nou model de vehicul să poată fi comercializat în UE, producătorul

trebuie să îl supună procesului de „omologare de tip” 6. Acesta certifică faptul că un
prototip de vehicul îndeplinește toate cerințele UE în materie de siguranță, de mediu și
de producție. De regulă, producătorii colectează certificate separate pentru
componentele și sistemele individuale înainte de a depune cererea de omologare de
tip pentru ansamblul vehiculului. Încercările privind emisiile pot fi efectuate de
o autoritate de omologare de tip diferită de cea care acordă omologarea de tip pentru
întregul vehicul.

04 Autoritățile de omologare de tip sunt autoritățile naționale responsabile de

acordarea omologării de tip noilor modele de vehicule. Aceste autorități acreditează
serviciile tehnice, care sunt organismele ce procedează efectiv la testarea vehiculelor.
Serviciile tehnice pot efectua încercări în cadrul propriilor unități (în cazul în care
dispun de instalațiile necesare) sau la sediul producătorilor de autovehicule. Acest
proces de omologare de tip este efectuat de autoritățile naționale și este valabil pe
întreg teritoriul UE.

05 Autoritățile de supraveghere a pieței sunt organisme naționale responsabile de

verificarea conformității cu standardele UE a produselor de pe piața din țara lor. Ele ar

4

Curtea de Conturi Europeană, „Analiză panoramică: acțiunile UE în domeniul energiei și al
schimbărilor climatice”, 2017, p. 10.

5

AEM, Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM02) [Mecanismul de
raportare privind transporturile și mediul (TERM02)] și Progress of EU transport sector
towards its environment and climate objectives (Progresele înregistrate de sectorul
transporturilor din UE în direcția atingerii obiectivelor sale de mediu și climatice),
noiembrie 2018.

6

Un model nou de autovehicul trebuie să îndeplinească peste 70 de cerințe tehnice și în
materie de siguranță și de mediu [a se vedea anexa II la Regulamentul (UE) 2018/858 al
Parlamentului European și al Consiliului (JO L 151, 14.6.2018, p. 1)].
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trebui să utilizeze toate informațiile disponibile, inclusiv rezultatele propriilor teste
efectuate asupra produselor, pentru a identifica produsele care pun în pericol
sănătatea, siguranța sau mediul. Autoritățile de supraveghere a pieței pot impune
sancțiuni și, în ultimă instanță, pot interzice vânzarea produselor în cauză în țara lor.

06 În ceea ce privește autoturismele, UE reglementează următorii poluanți

atmosferici prin stabilirea unor limite reglementare pentru emisii (limite Euro):
monoxidul de carbon (CO), hidrocarburile totale (THC), hidrocarburile nemetanice
(NMHC) și oxizii de azot (NOx). UE reglementează, de asemenea, prevalența
particulelor în suspensie în aer, măsurată sub forma masei particulelor (PM) și
a numărului particulelor (PN). Noile modele de vehicule sunt testate în cadrul
procedurii de omologare de tip pentru a se asigura faptul că emisiile lor nu depășesc
aceste limite legale. Figura 1 prezintă evoluția din 1992 și până acum a limitei legale de
NOx pentru autoturismele pe motorină și pe benzină.

Figura 1 – Standardele Euro pentru emisiile de NOx, cu datele la care
acestea au devenit obligatorii pentru autovehiculele nou înmatriculate
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației UE.

07 Oxizii de azot (NOx) sunt produși atunci când are loc combustia carburantului

într-un motor în prezența aerului. NOx constituie un amestec de monoxid de azot
(NO), care nu este nociv, și de dioxid de azot (NO2), care cauzează o serie de probleme
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de mediu și de sănătate. Proporția de NO2 nociv în emisiile de NOx generate de un
motor diesel este mult mai mare decât în cazul unui motor pe benzină echivalent 7.

08 De-a lungul anilor, producătorii au ameliorat combustia în cadrul motoarelor și au

dezvoltat tehnologii suplimentare de post-tratare a gazelor de eșapament pentru
a respecta standardele în materie de emisii. Printre acestea se numără filtrele de
particule pentru motoarele diesel 8 și sistemele de reducere catalitică selectivă, care
utilizează uree pentru a reduce emisiile de NOx.

09 Un litru de motorină conține mai multă energie decât un litru de benzină. De

asemenea, motoarele diesel sunt mai eficiente din punctul de vedere al consumului
decât motoarele pe benzină. Aceste două avantaje au determinat multe țări europene
să ofere stimulente pentru a încuraja utilizarea motoarelor diesel 9. Deși cantitatea de
poluanți atmosferici poate fi redusă în mod semnificativ dacă se utilizează o tehnologie
adecvată de post-tratare a gazelor de eșapament, emisiile de CO2 sunt direct
proporționale cu consumul de motorină sau de benzină.

10 În 2009, UE a introdus standarde obligatorii de emisii de CO2 pentru

autoturismele noi 10. Aceste standarde nu se aplică modelelor individuale, ci mai
degrabă gamei de modele ale unui producător – „emisiile medii ale unui parc de
autovehicule”. Prima țintă în materie de emisii medii de CO2 ale parcului de
autoturisme generate de autoturismele noi comercializate în UE a fost stabilită la
130 g/km pentru 2015, iar o a doua țintă de 95 g/km a fost stabilită pentru
2020-2021 11. Ținta aferentă fiecărui producător de vehicule este adaptată în funcție de
7

AEM, Explaining road transport emissions (Explicarea emisiilor generate de transportul
rutier), 2016, p. 11.

8

Filtrul de particule diesel (DPF) a început să fie instalat în anumite vehicule Euro 5 și
a devenit obligatoriu pentru vehiculele cu motor diesel Euro 6. El reduce emisiile masice
totale de particule în suspensie cu aproximativ 98 % (Z. Gerald Liu, Devin R. Berg și James J.
Schauer, Detailed Effects of a Diesel Particulate Filter on the Reduction of Chemical Species
Emissions, 2008, p. 8).

9

AEM, Explicarea emisiilor generate de transportul rutier, 2016, p. 50.

10

Regulamentul (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din
23 aprilie 2009 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile pentru
autoturismele noi, ca parte a abordării integrate a Comunității de a reduce emisiile de CO2
generate de vehiculele ușoare (JO L 140, 5.6.2009, p. 1).

11

Regulamentul (UE) nr. 333/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din
11 martie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini
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masa medie a modelelor din gama sa. Figura 2 indică emisiile medii ale parcului de
autovehicule din 2017 pentru nouă grupuri majore de construcție de automobile.

Figura 2 – Emisiile medii de CO2 ale parcului de autovehicule pe grupuri
de construcție de automobile în 2017
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Sursa: Consiliul Internațional pentru Transport Ecologic (International Council on Clean Transportation –
ICCT), CO2 emissions from new passenger cars in the EU: Car manufacturers’ performance in 2017,
11.7.2018, p. 3.

11 Figura 3 evidențiază diferența care există între emisiile de CO2 măsurate în

laborator la omologarea de tip și cele măsurate în condiții reale de circulație. ICCT
a estimat că, în timp ce valorile pentru CO2 obținute la omologarea de tip au fost
reduse cu succes cu aproape 31 % între 2001 și 2016, această reducere nu a fost în
realitate decât de 9 % în ceea ce privește emisiile înregistrate în condiții reale de
circulație.

modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de
CO2 generate de autoturismele noi (JO L 103, 5.4.2014, p. 15).
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Figura 3 – Emisiile medii de CO2 în condiții reale de circulație în raport cu
cifrele obținute pentru emisii la omologarea de tip pentru autoturismele
noi în Europa
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Sursa: ICCT, From laboratory to road: a 2017 update of official and real world fuel consumption and CO2
values for passenger cars in Europe, p. 51 12.

12 Parlamentul și Consiliul sunt în curs de a adopta acte legislative care

reglementează țintele în materie de emisii de CO2 pentru autoturisme și camionete
pentru perioada de după 2020. Comisia a propus o reducere cu 30 %, între 2021 și
2030, a emisiilor medii de CO2 ale parcului european de vehicule ușoare (autoturisme
și vehicule utilitare/camionete ușoare)13. Parlamentul a votat să mărească această
reducere la 40 % 14. Noile ținte la nivelul UE pentru parcul de autovehicule propuse
pentru 2025 și pentru 2030 sunt exprimate ca reduceri procentuale aplicate unei valori
de referință reprezentative corespunzând unei ținte de emisii fixate pentru 2021 la
nivelul UE pentru parcul de autovehicule, pe baza rezultatelor încercărilor privind
emisiile realizate în laborator.

12

Pe baza estimărilor de pe Spritmonitor.de și a datelor privind omologările de tip furnizate
de Agenția Europeană de Mediu (AEM, 2016).

13

Propunere de ținte în materii de emisii de CO2 pentru autoturisme și camionete pentru
perioada de după 2020 – COM(2017) 676 final.

14

Text adoptat de Parlamentul European – 2017/0293(COD).

13

Scandalul „Dieselgate”

13 Scandalul privind emisiile din jurul Grupului Volkswagen, cunoscut, în general,

sub numele de „Dieselgate”, a izbucnit în septembrie 2015, când Agenția pentru
Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii (Environmental Protection Agency –
EPA) a acuzat în mod oficial Volkswagen de încălcarea standardelor SUA în materie de
emisii 15. Volkswagen a recunoscut ulterior că a fost instalat un „dispozitiv de
manipulare” în 11 milioane de vehicule cu motor diesel comercializate în întreaga
lume 16. Aceste dispozitive erau capabile să detecteze momentul în care un vehicul era
testat într-un laborator și să își activeze sistemul de control al emisiilor astfel încât să
respecte standardele în materie de emisii de NOx. În afara laboratoarelor însă,
dispozitivul dezactiva sistemul de control al emisiilor, iar vehiculul genera emisii cu
mult peste limita legală de NOx din SUA.

14 Chiar și înainte de acest scandal, era bine cunoscut faptul că emisiile de NOx ale

unui vehicul în condiții reale de circulație le depășeau pe cele măsurate în laborator
(a se vedea figura 4). Scandalul a revelat că unul dintre motivele care explicau această
diferență era utilizarea dispozitivelor de manipulare 17.

15

Site-ul EPA: Learn About Volkswagen Violations.

16

Declarație făcută de grupul Volkswagen, 22.9.2015.

17

Transport & Environment, Dieselgate: Who? What? How?, 2016, p. 7

14

Figura 4 – Evoluția emisiilor de NOx în condiții reale de circulație (în
g/km) generate de autoturisme diesel europene și evoluția limitelor
reglementare de emisii
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Sursa: ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars in the
EU, 2015-2030, p. 1.

15 Așa cum se arată în figura 5, diferențele dintre emisiile înregistrate la omologarea
de tip și cele înregistrate în condiții reale de circulație constituie o problemă
semnificativă pentru majoritatea autovehiculelor cu motor diesel. Curtea a utilizat date
privind modelele de automobile diesel puse la dispoziție de guvernul german pe baza
încercărilor efectuate în laborator și a celor efectuate în condiții reale de circulație în
perioada 2015-2016. Graficul indică valoarea cea mai ridicată și valoarea cea mai
scăzută pentru emisiile de NOx măsurate pentru fiecare model de automobil testat. El
nu prezintă întreaga gamă de rezultate.

15

Figura 5 – Valoarea cea mai ridicată și valoarea cea mai scăzută pentru
emisiile de NOx înregistrate în cadrul încercărilor privind emisiile
vehiculelor efectuate în laborator și al celor efectuate în condiții reale de
circulație pentru anumite modele de autovehicule diesel de către
Ministerul Transporturilor din Germania
Euro 5

Euro 6

Limita legală pentru emisiile de NOx: 180 mg/km

Limita legală pentru emisiile de NOx: 80 mg/km
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Ford C-Max 1,5l
Ford C-Max 2,0l
Hond a HR-V 1,6l
Hyundai i20 1,1 l
Jaguar XE 2,0l
Land Rover Evoque 2,0l
Mazda 6 2,2l
Mercedes C 220 2,1l
Mercedes S 350 3,0l
Mercedes V-Klasse 2,1l
Op el Insignia 2,0l
Op el Zafira 1,6 l
Peugeot 308 SW 1,6 l
Porsche Macan 3,0l
Ren au lt Kadjar 1,6 l
Suzuki Vitara 1,6l
Volvo V60 2,0l
VW Touareg 3,0l
VW G olf 1,6l BMT
VW G olf VII 2,0l
VW P as sat 2,0l
VW Touran 2,0 l
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Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor puse la dispoziție de guvernul german, consolidate
de ICCT 18. Cifrele și intervalele pot să fi fost aproximate și sunt prezentate doar cu titlu ilustrativ.

Obiectivul și abordarea prezentului document de informare

16 Acest document de informare prezintă acțiunile întreprinse la nivelul UE și al

statelor membre și descrie schimbările aduse sistemului de măsurare a emisiilor
vehiculelor după septembrie 2015. El nu urmărește să evalueze dacă acțiunile
întreprinse și propuse au rezolvat problema. Curtea s-a axat pe măsurarea emisiilor de

18

Rezultatele inițiale ale încercărilor au fost publicate online de către Ministerul Federal al
Transporturilor, Construcțiilor și Dezvoltării Urbane (BMVI) din Germania. ICCT a publicat
o analiză succintă a rezultatelor.

16
NOx generate de autovehiculele diesel și a abordat, de asemenea, chestiunea
măsurării emisiilor de CO2.

17 Obiectivul prezentului document este de a informa publicul cu privire la răspunsul
dat de UE la scandalul Dieselgate. Întrucât modificările legislative aduse nu vor avea un
impact măsurabil în viitorul apropiat, Curtea a procedat mai degrabă la o analiză decât
la un audit.

18 Informațiile prezentate în acest document de informare au fost obținute:
o

prin examinarea de rapoarte, de studii, de documente și de articole externe;

o

prin examinarea legislației UE propuse și adoptate în perioada 2015-2018;

o

în urma unor interviuri cu direcțiile generale competente din cadrul Comisiei
(DG GROW, DG CLIMA și DG JUST), inclusiv în urma unei vizite efectuate la Centrul
Comun de Cercetare în Italia;

o

în urma unor consultări cu părțile interesate, cum ar fi Consiliul Internațional
pentru Transport Ecologic, organizația Transport & Environment și Asociația
Constructorilor Europeni de Automobile;

o

în urma unei reuniuni a unui grup de experți în care erau implicați reprezentanți ai
organizațiilor de mediu, ai autorităților de omologare de tip și ai serviciilor tehnice
și ingineri în domeniul cercetării;

o

în urma unor vizite de informare desfășurate în două state membre în care au fost
organizate întrevederi cu reprezentanți ai autorităților de omologare de tip, ai
unui institut de cercetare și a două agenții de mediu;

o

prin desfășurarea unui sondaj în rândul tuturor autorităților de omologare de tip
din statele membre (în urma căruia au fost primite 15 răspunsuri).

19 Curtea a discutat cu Comisia aspectele prezentate în acest document pe tot

parcursul procesului și a ținut seama de observațiile acesteia la redactarea prezentului
document.

17

Examinarea răspunsului dat de UE la
scandalul „Dieselgate”
Prezentare sintetizată a răspunsului adus de UE
Răspunsul UE la nivel instituțional

20 Cu câțiva ani înainte de izbucnirea scandalului Dieselgate, Centrul Comun de

Cercetare (JRC) al Comisiei Europene a semnalat, în 2011, că exista o discrepanță
semnificativă între emisiile de NOx înregistrate în condiții de laborator pentru
autoturisme și emisiile observate în condiții reale de circulație 19. În consecință,
serviciile Comisiei au început să analizeze eventuale modalități de soluționare a acestei
probleme.

21 La 17 decembrie 2015, Parlamentul European a creat o comisie de anchetă

privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor (Comisia EMIS) cu scopul de
a examina suspiciunile de încălcare a normelor de drept sau de administrare
defectuoasă în aplicarea dreptului UE în ceea ce privește măsurarea emisiilor în
sectorul autovehiculelor. Raportul final și recomandările au fost adoptate de
Parlamentul European la 4 aprilie 2017 20.

22 Ca urmare a scandalului Dieselgate, procesul legislativ s-a accelerat și au fost

aprobate mai multe acte legislative noi (a se vedea anexa I). O parte din această
legislație va intra în vigoare abia în septembrie 2020. Comisia va trebui să adopte un
număr semnificativ de regulamente de punere în aplicare.

23 La 17 octombrie 2018, Comisia Europeană a prezentat Comisiei „Mediu, sănătate

publică și siguranță alimentară” (ENVI) din cadrul Parlamentului European un raport de
urmărire a situației acțiunilor întreprinse 21. În tabelul 1 sunt enumerate principalele
deficiențe ale sistemului UE de măsurare a emisiilor vehiculelor, așa cum au fost ele
identificate de Parlamentul European, și sunt indicate modalitățile prin care Comisia
19

Comisia Europeană (JRC), Analyzing on-road emissions of light-duty vehicles with Portable
mission Measurement Systems (PEMS) [Analizarea emisiilor generate de vehiculele ușoare
în condiții reale de circulație cu sisteme portabile de măsurare a emisiilor (PEMS)], 2011.

20

Raport referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor.

21

Răspunsurile Comisiei la recomandările Parlamentului European.

18
intenționează să le remedieze. Tabelul indică, de asemenea, punctele la care sunt
abordate aceste chestiuni în documentul de față.

Tabelul 1 – Principalele deficiențe identificate în urma anchetei
desfășurate de Comisia EMIS a Parlamentului European, alături de
răspunsurile Comisiei
Descrierea deficienței

Acțiunile întreprinse de Comisie
pentru remedierea deficienței

A se vedea punctul
(punctele) în cadrul
documentului de
față

Încercarea de laborator bazată pe
Noul ciclu de conducere european
(New European Driving Cycle – NEDC)
nu reflectă condițiile reale de
conducere și permite flexibilități care
măresc decalajul dintre valorile
obținute în laborator și cele obținute
în condiții reale de circulație pentru
emisiile de emisiile de CO2.

A fost introdusă o nouă încercare în
laborator: Procedura de încercare
pentru vehiculele ușoare armonizată
la nivel mondial (Worldwide
Harmonised Light Vehicles Test
Procedure – WLTP).

30-35

Emisiile reale de NOx depășesc în
mod semnificativ limitele legale.

A fost introdusă o nouă încercare
privind emisiile generate în condiții
reale de conducere (Real-Driving
Emissions – RDE).

36-39

Utilizarea de dispozitive de
manipulare de către majoritatea
producătorilor de autoturisme; nu
există controale efectuate de
autoritățile de omologare de tip
pentru detectarea lor.

A fost elaborată o metodologie
pentru a ajuta la detectarea
dispozitivelor de manipulare, inclusiv
încercări RDE modificate pe
autovehicule aflate în circulație și
testări inopinate.

40-41

Inexistența obligației ca producătorii
să își facă cunoscute strategiile
privind emisiile

Cerință obligatorie ca un producător
să își facă cunoscute toate strategiile
de bază și auxiliare de control al
emisiilor

41

Neefectuarea niciunui control asupra
vehiculelor după acordarea
omologării de tip

Noi norme privind controlul
conformității în funcționare; în 2020,
urmează să fie introduse activități de
supraveghere a pieței.

46-52

Inexistența unei supravegheri
specifice la nivelul UE a omologării de
tip a vehiculelor și deficiențe în
asigurarea respectării legislației

Comisia va fi abilitată să suspende și
să retragă omologarea de tip și să
impună sancțiuni producătorilor;
a fost creat un forum pentru a se
promova cele mai bune practici și
pentru a se armoniza punerea în
aplicare în statele membre.

53-55

19

Lipsa de transparență a datelor cu
privire la vehiculele testate

Producătorii au obligația de a face
publice datele necesare pentru
testarea de către terți.

56-58

Informații insuficiente cu privire la
modul în care statele membre s-au
ocupat de vehiculele care conțin
dispozitive de manipulare

Comisia a lansat o platformă centrală
de informații privind rechemarea de
pe piață.

63-64

Lipsa unui cadru juridic unificat la
nivelul UE pentru compensarea
consumatorilor

Propunerea Comisiei privind acțiunile
colective în acordarea de măsuri
reparatorii pentru consumatori

70-72

Sursa: Parlamentul European (raportul și recomandările Comisiei EMIS) și răspunsurile Comisiei.

24 În noiembrie 2015, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a deschis

o anchetă privind un împrumut în valoare de 400 de milioane de euro acordat
societății Volkswagen de către Banca Europeană de Investiții (BEI). Împrumutul era
consacrat dezvoltării unor componente de motoare mai puțin poluante și mai eficiente
din punctul de vedere al consumului de carburant pentru autoturisme și vehicule
utilitare, însă, potrivit anumitor acuzații, sfera proiectului finanțat de BEI a cuprins
dezvoltarea de dispozitive de manipulare. OLAF și-a finalizat ancheta în iulie 2017 și
a recomandat luarea de măsuri de către BEI. BEI a declarat că este în curs de a pune în
aplicare măsuri care dau curs recomandărilor. De asemenea, în 2018, Comisia a lansat
o investigație aprofundată oficială pentru a evalua dacă BMW, Daimler și Grupul VW
au convenit să nu concureze între ele în ceea ce privește dezvoltarea și punerea în
aplicare a unor sisteme de reducere a emisiilor generate de automobilele cu motoare
pe benzină și motorină 22.

Reacțiile statelor membre la scandal

25 Autoritățile de omologare de tip din anumite state membre23 au reacționat la

scandalul privind emisiile legat de societatea Volkswagen procedând la efectuarea
unor noi încercări asupra autoturismelor cu motor diesel, în principal asupra celor
pentru care acordaseră certificate de omologare de tip. Aceste încercări au relevat că
emisiile de gaze de eșapament în condiții reale de circulație pentru aproape toate
22

Comisia Europeană – Comunicat de presă: Antitrust: Commission opens formal investigation
into possible collusion between BMW, Daimler and the VW group on clean emission
technology (Antitrust: Comisia lansează o investigație oficială cu privire la posibila coluziune
între BMW, Daimler și Grupul VW privind tehnologiile de reducere a emisiilor).

23

Germania, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

20
vehiculele diesel ușoare Euro 5 și Euro 6 depășeau în mod semnificativ limitele
aplicabile pentru NOx, uneori cu un factor mai mare de 10 24.

26 Ca urmare a acestor încercări și a unor investigații suplimentare efectuate de

autoritățile de omologare de tip și sub presiunea din ce în ce mai mare exercitată de
public și de Comisie, aproape toți producătorii de automobile au organizat acțiuni
masive de rechemare de pe piață a autoturismelor pe motorină.

27 În Statele Unite ale Americii, Grupul Volkswagen a fost obligat să pună deoparte
9,7 miliarde de dolari americani pentru soluționarea litigiilor (a se vedea caseta 1).

Caseta 1
Măsuri coercitive legate de Dieselgate în SUA
În SUA, Grupul VW a fost de acord, în urma a trei tranzacții judiciare în cadrul unor
litigii civile: (a) să retragă de pe piață sau să reechipeze cea mai mare parte
a autoturismelor sale dotate cu motor diesel; (b) să verse 2,925 miliarde de dolari
americani unui fond fiduciar național pentru atenuarea emisiilor de NOx; (c) să
investească 2 miliarde de dolari americani în infrastructura de încărcare pentru
vehiculele electrice și în promovarea acestora; și (d) să plătească o sancțiune civilă în
valoare de 1,45 miliarde de dolari americani 25.
În plus, în cadrul unui litigiu penal, în urma unei tranzacții judiciare încheiate cu
Departamentul de Justiție al SUA, Grupul VW a pledat vinovat în fața acuzațiilor de
săvârșire a infracțiunilor de conspirație, de obstrucționare a justiției și de
introducere de bunuri prin declarații false 26. Tranzacția judiciară a determinat
aplicarea unei amenzi penale de 2,8 miliarde de dolari americani.

24

ICCT a utilizat rezultate publicate în rapoartele autorităților britanice, neerlandeze, franceze
și germane – Road tested: Comparative overview of real world versus type-approval NOx
and CO2 emissions from diesel cars in Europe, 2017, p. 7.

25

Grupul VW include mărcile VW, Audi și Porsche. Grupul a acceptat tranzacții judiciare în
cadrul unor litigii civile cu EPA, cu Consiliul Statului California pentru Calitatea Aerului
(California Air Resources Board – CARB) și cu Autoritatea Vamală și de Protecție a
Frontierelor din SUA (US Customs and Border Protection). A se vedea documentele
Volkswagen Clean Air Act Civil Settlement pe site-ul EPA și CBP Joins DOJ, FBI, and EPA in
Announcing a Settlement Against Volkswagen as a Result of Their Scheme to Cheat U.S.
Emissions Test pe site-ul U.S. Customs and Border Protection.

26

Pagina de internet a Departamentului de Justiție al Statelor Unite.
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28 În Uniunea Europeană, Comisia a inițiat proceduri de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor împotriva:

(a) Cehiei, a Greciei și a Lituaniei pentru faptul că nu dispun de un sistem de sancțiuni
pentru producătorii de automobile;
(b) Spaniei, a Germaniei, a Luxemburgului și a Regatului Unit pentru faptul că nu au
impus sancțiuni Grupului VW pentru utilizarea unui software ilegal ca dispozitiv
de manipulare;
(c) Italiei, pentru că nu a abordat problemele pe care le puneau strategiile de control
al emisiilor aplicate de Grupul Fiat Chrysler 27.

29 Statele membre nu au impus nicio sancțiune producătorilor de automobile

pentru încălcarea reglementărilor privind omologarea de tip. Până în prezent, cel puțin
trei state membre au aplicat amenzi pentru încălcări ale legislației comerciale sau ale
legislației privind protecția consumatorilor. În Germania, VW a acceptat să plătească
1 miliard de euro landului Saxonia Inferioară și Audi a acceptat să plătească 800 de
milioane de euro landului Bavaria pentru faptul că au obținut avantaje economice
nejustificate și pentru că nu au luat măsurile de supraveghere care se impuneau. În
Țările de Jos, Autoritatea pentru Consumatori și Piețe (Autoriteit Consument & Markt –
ACM) a aplicat Volkswagen o amendă de 450 000 de euro, valoarea maximă prevăzută
de legislația națională neerlandeză pentru sancționarea practicilor comerciale
neloiale 28. În Italia, Grupul Volkswagen a fost amendat cu 5 milioane de euro de
autoritatea antitrust a țării 29. În Spania, sunt în curs proceduri administrative și penale
împotriva SEAT.

27

Comunicatele de presă ale Comisiei Europene: Car emissions:Commission opens
infringement procedures against 7 Member States for breach of EU rules (Emisii generate de
automobile: Comisia lansează proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva
a șapte state membre pentru încălcarea normelor UE) și Car emissions:Commission opens
infringement procedure against Italy for breach of EU rules on car type-approval (Emisii
generate de automobile: Comisia lansează o procedură de constatare a neîndeplinirii
obligațiilor împotriva Italiei pentru încălcarea normelor UE privind omologarea de tip
a autovehiculelor).

28

Pagina internet a Autoriteit Consument & Markt ACM beboet Volkswagen voor misleiding
bij dieselaffaire.

29

PS10211 - Antitrust sanziona il gruppo Volkswagen per 5 milioni di euro per manipolazione
del sistema di controllo delle emissioni inquinanti.
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Noul sistem de control al emisiilor vehiculelor
Noile cicluri de încercare
Nou ciclu de încercare în laborator

30 În 2007, Comisia și Japonia au patronat un grup de lucru tehnic al Organizației

Națiunilor Unite care avea misiunea de a dezvolta un nou ciclu de încercare în
laborator pentru măsurarea emisiilor vehiculelor, așa-numitul Test de încercare pentru
vehiculele ușoare armonizat la nivel mondial (Worldwide Harmonised Light-Duty
Vehicle Test – WLTP). Testul era destinat să înlocuiască testul anterior, Noul ciclu de
conducere european (New European Driving Cycle – NEDC), care nu mai era de
actualitate. El a fost adoptat la 1 iunie 2017 30.

31 WLTP a devenit obligatoriu în UE pentru noile modele de autovehicule începând

din septembrie 2017 și pentru toate înmatriculările noi începând din septembrie 2018.
WLTP măsoară toate emisiile de poluanți atmosferici și de gaze cu efect de seră care
erau deja reglementate de NEDC. Figura 6 ilustrează principalele diferențe dintre
ciclurile de încercare NEDC și WLTP. Scopul urmărit era ca ciclul WLTP să reflecte mai
bine condițiile reale de conducere.

30

Regulamentul (UE) 2017/1151 din 1 iunie 2017 (JO L 175, 7.7.2017, p. 1).
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Figura 6 – Principalele diferențe dintre ciclul de încercare NEDC și ciclul
de încercare WLTP

WLTP

NEDC
Ciclu de încercare
Ciclul de încercare unic

Ciclu dinamic, mai
reprezentativ pentru
conducerea în condiții reale

Durata ciclului
20 de minute

30 de minute

Distanța ciclului
11 kilometri

2 faze, 66 % conducere în zonă
urbană și 34 % conducere în
zonă neurbană

23,25 kilometri

Fazele de conducere

4 faze mai dinamice, 52 %
conducere în zonă urbană
și 48 % conducere în zonă
neurbană

Viteza medie
34 kilometri pe oră

46,5 kilometri pe oră

Viteza maximă
120 de kilometri pe oră
Impactul asupra emisiilor de
CO2 și a
performanței în materie de
consum nu este luat în
considerare în cadrul încercării
NEDC

131 de kilometri pe oră

Influența
echipamentelor opționale

Caracteristicile suplimentare
(care pot fi diferite, în funcție
de autovehicul) sunt luate în
considerare

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor de la Asociația Constructorilor Europeni de
Automobile (ACEA).

32 Unul dintre principalele obiective ale testului WLTP este de a servi drept standard

industrial pentru emisiile de CO2 și pentru consumul de carburant. Noul ciclu de
încercare vizează, de asemenea, să elimine anumite flexibilități care existau în regimul
de încercare anterior. Figura 7 ilustrează unele dintre flexibilitățile cunoscute care erau
exploatate de anumiți producători în ciclul de încercare NEDC.
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Figura 7 – Exemple de flexibilități cunoscute exploatate de unii
producători în cadrul ciclului de încercare NEDC
Masa de
încercare a
vehiculului

Perioada de
rodaj

Reglajul
frânelor

Dezactivare, de
exemplu a
alternatorului

Specificațiile
roților și ale
pneurilor

Presiunea în pneuri și
adâncimea canelurilor

Temperatura în
timpul funcționării

Graficul de schimbare
a treptelor de viteză
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza documentului AEM, „Explicarea emisiilor generate de
transportul rutier”, 2016, p. 32-37.

33 Datele prezentate într-un raport elaborat în 2016 pentru Comisie arată că

decalajul de măsurare a emisiilor de CO2 dintre valorile înregistrate la omologarea de
tip și cele înregistrate în condiții reale de circulație ar putea fi mai mare de 50 % în
anumite cazuri 31. Un raport elaborat de JRC în 2018 32 concluzionează că noul ciclu de
încercare WLTP va reduce în mod semnificativ acest decalaj, dar că este necesară
31

Comisia Europeană (Mecanismul de consiliere științifică), Closing the gap between light
duty vehicle real world CO2 emissions and laboratory testing (Reducerea decalajului dintre
emisiile de CO2 generate de vehiculele ușoare în condiții reale de circulație și cele generate
în încercările în laborator), 2016, p. 27.

32

J. Pavlovic, B. Ciuffo, G. Fontaras, V. Valverde, A. Marotta; How much difference in typeapproval CO2 emissions from passenger cars in Europe can be expected from changing to
the new test procedure (NEDC vs. WLTP)?; Comisia Europeană – Centrul Comun de
Cercetare, 2018, secțiunea 5 – Concluzii și punerea în aplicare a politicilor.

25
monitorizarea acestuia în permanență și că trebuie să fie încurajate tehnologiile care
reduc emisiile de CO2 în condiții reale de circulație. La articolul 1 din Regulamentul (UE)
2018/1832 se prevede obligația instalării de dispozitive de monitorizare a consumului
de combustibil în noile modele de vehicule.

34 Într-un raport din 201633, Organizația pentru Cercetare Științifică Aplicată din

Țările de Jos (TNO) a afirmat că valorile înregistrate la omologarea de tip pentru
emisiile de CO2 erau, în medie, cu 20 g/km mai mici decât valorile obținute în cadrul
unor încercări independente. TNO a atras atenția că aceste diferențe nu au fost
investigate în profunzime în cursul elaborării ciclului de încercare WLTP. Deși raportul
sugerează că WLTP ar putea reduce această diferență cu 7 g/km, anumite lacune
subzistă. Raportul semnalează, de asemenea, că un producător de automobile care
este pe calea cea bună pentru a atinge ținta pentru 2021 în materie de emisii de CO2
ale parcului de autovehicule ar putea să amâne exploatarea flexibilităților lăsate de
ciclul WLTP cu scopul de a-și păstra o „marjă de rezervă” pentru eventuale reduceri
viitoare ale emisiilor de CO2.

35 În iulie 2018, comisarii Bienkowska și Arias Canete au adresat o scrisoare

Parlamentului European și Consiliului, prin care notifică acestor instituții constatările
Comisiei conform cărora valorile WLTP înregistrate la omologarea de tip pentru
emisiile de CO2 sunt susceptibile să fie exagerate, mărind astfel marja potențială de
rezervă pentru eventuale reduceri după 2021 ale emisiilor de CO2 (a se vedea
punctul 12). Rezultatele încercărilor efectuate pe 114 vehicule omologate de tip
începând din septembrie 2017 indică o creștere medie de aproximativ 4,5 % între
valorile WLTP măsurate și cele declarate, diferența cea mai mare fiind de 15 %.
Scrisoarea prezenta trei măsuri care urmau să fie luate pentru remedierea acestei
probleme 34. Aceste măsuri sunt în curs de a fi puse în aplicare.
Încercarea privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE)

36 Noul ciclu de conducere european (NEDC) era utilizat din 1990 pentru certificarea
emisiilor de gaze de eșapament generate de autoturisme și de vehiculele utilitare
ușoare, inclusiv a emisiilor de NOx. Este vorba de o încercare în laborator strict
definită, care utilizează un stand dinamometric și se derulează cu parametri de
temperatură și de umiditate bine definiți (a se vedea imaginea 2). În 2011, Comisia
33

TNO, NEDC – WLTP comparative testing, 2016, p. 26.

34

Utilizarea valorilor măsurate în cursul ciclului WLTP pentru a se stabili punctul de plecare
pentru calculul noii ținte pentru perioada de după 2020, clarificarea condițiilor de încercare
WLTP și asigurarea unei puneri în aplicare riguroase a încercării WLTP.
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a înființat un grup de lucru care avea drept misiune să dezvolte un nou ciclu de
încercare pentru măsurarea, în principal, a emisiilor de NOx. În octombrie 2012, grupul
de lucru a decis să dezvolte încercări în condiții reale de circulație cu ajutorul unui
sistem portabil de măsurare a emisiilor (PEMS). Au fost elaborate patru pachete de
reglementări pentru această nouă încercare privind emisiile generate în condiții reale
de conducere (RDE) (a se vedea anexa I).

Imaginea 2 – Încercări în laborator privind emisiile de gaze de eșapament
provenind de la vehicule

Sursa: Comisia Europeană, pagina de internet EU Science Hub.

37 Încercarea RDE se efectuează pe drumuri publice în condiții reale de trafic și

acoperă o gamă largă de condiții de circulație întâlnite de conducătorii auto din UE
(a se vedea imaginea 3). Încercarea comportă trei părți (urbană, rurală și pe
autostradă), definite de viteza autovehiculului pe măsură ce acesta este condus.
Pentru ca un vehicul să treacă cu succes încercarea RDE, emisiile medii de NOx trebuie
să se situeze sub limita stabilită pentru încercarea în ansamblu și sub limita stabilită
pentru partea urbană. Dat fiind că emisiile de NOx sunt influențate de stilul de condus,
de altitudine, de temperatura ambiantă, de timpul cât vehiculul este la ralanti și de alte
variabile, Comisia a definit condițiile pentru ca o încercare RDE să fie valabilă (a se
vedea anexa II).
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Imaginea 3 – Exemplu de încercare RDE care utilizează un sistem portabil
de măsurare a emisiilor (PEMS)

Sursa: Comisia Europeană, pagina de internet EU Science Hub.

38 Unii cercetători au susținut că procesul de adoptare a legislației în UE a slăbit

efectul introducerii încercării RDE 35, deoarece limita propusă inițial de Comisie, de
128 mg/km pentru autovehiculele cu motor diesel, a fost mărită la 168 mg/km până la
31 decembrie 2020. Această limită este foarte departe de cea stabilită de Statele Unite
ale Americii pentru emisiile de NOx, și anume de 40 mg/km 36. Tabelul 2 prezintă
punerea în aplicare a ciclurilor de încercare WLTP și RDE pentru omologarea de tip,
împreună cu limitele aplicabile de NOx atât pentru motoarele diesel, cât și pentru cele
pe benzină.

35

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J., Coosemans, T., A review of the European
passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality, 2018, p. 9-10.

36

EPA aplică o marjă pentru evaluarea încercărilor de emisii în condiții reale de circulație, dar
acest lucru nu figurează în reglementare. Parlamentul European, Comparative study on the
differences between the EU and US legislation on emissions in the automotive sector (Studiu
comparativ privind diferențele dintre legislația UE și cea a SUA privind emisiile din sectorul
autovehiculelor ), 2016, p. 15.
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Tabelul 2 – Standardele Euro 6: diferențe și punere în aplicare
Euro 6b

Euro 6c

Euro 6d
(temp)

Euro 6d

Aplicabil
omologărilor de
tip (modelelor)
noi începând cu

1.9.2014

nu se aplică

1.9.2018

1.1.2020

Aplicabil tuturor
autoturismelor
noi începând cu

1.9.2015

1.9.2018

1.9.2019

1.1.2021

NEDC

WLTP

WLTP

WLTP

Limită RDE
aplicabilă
emisiilor de NOx
pentru
vehiculele cu
motor diesel

nu este
necesară
încercarea
RDE

nu este
necesară
încercarea
RDE

168 mg/km

114,4 mg/km 38

Limită RDE
aplicabilă
emisiilor de NOx
pentru
vehiculele cu
motor pe
benzină

nu este
necesară
încercarea
RDE

nu este
necesară
încercarea
RDE

126 mg/km

85,8 mg/km

Încercare în
laborator 37

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației UE.

39 Conform Clubului Auto german, ADAC39, în noiembrie 2018, 463 de modele de

vehicule cu motor diesel de la 28 de mărci îndeplineau standardul Euro 6d-TEMP.
Aceasta înseamnă că modelele de vehicule disponibile în Germania trecuseră cu succes

37

Limitele aplicabile pentru emisiile de NOx în cazul încercărilor în laborator (NEDC sau WLTP)
sunt întotdeauna aceleași: 80 mg/km pentru autoturismele cu motor diesel și 60 mg/km
pentru autoturismele cu motor pe benzină.

38

Valoare bazată pe un factor de conformitate de 1,43, care a fost adoptat în al patrulea
pachet legislativ privind RDE. Factorul de conformitate rezultă dintr-o diferență de precizie
între instrumentul PEMS și echipamentul de laborator. Același factor este aplicabil pentru
vehiculele pe benzină.

39

Site-ul web al Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V. (ADAC).
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încercarea RDE și că emisiile lor de NOx nu depășeau 168 mg/km. Acest lucru ilustrează
impactul pozitiv al încercării RDE, în special dacă se face o comparație cu emisiile de
NOx generate de vehiculele diesel Euro 5 și Euro 6 (emisii medii de aproximativ
800 mg/km și, respectiv, de 450 mg/km 40). Principala explicație constă în utilizarea
unor tehnologii de post-tratare mai eficace, cum ar fi reducerea catalitică selectivă
(RCS), fără aceasta fiind imposibilă atingerea limitelor de emisii pentru NOx în timpul
încercării RDE.

40 Încercarea RDE vizează să acopere condițiile normale de circulație. Aceasta

înseamnă că, de exemplu, sunt excluse stilul agresiv de condus sau temperaturile mai
scăzute de 7 °C. Producătorii pot, de asemenea, să încerce să utilizeze tehnologii și
strategii privind emisiile cu scopul de a satisface parametrii încercării RDE, cu alte
cuvinte optimizând autoturismele în scopul expres al încercărilor RDE mai degrabă
decât reducând per ansamblu emisiile de NOx pe care le generează vehiculele. ONGurile susțin că parametrii încercării RDE sunt prea limitați 41 și pledează pentru
o măsurare a emisiilor generate de vehicule care să meargă mai departe decât
parametrii încercării RDE, astfel încât să se obțină o imagine mai bună a nivelului de
emisii de NOx42.

41 Începând din mai 2016, producătorii de automobile trebuie să furnizeze, pentru

încercarea de omologare de tip, un dosar cu documentație extins, în care își declară
strategia de bază privind emisiile și strategia auxiliară privind emisiile 43. Această etapă
suplimentară, în combinație cu introducerea încercării RDE, ar trebui să facă mai
dificilă utilizarea de către producători a dispozitivelor de manipulare ilegale în vederea
schimbării comportamentului sistemului de control al emisiilor. În primul rând,
autoritățile de omologare de tip vor fi în măsură să evalueze strategiile auxiliare
privind emisiile. În al doilea rând, testarea RDE a vehiculelor în diferite condiții reale de
40

ICCT, Impact of improved regulation of real world NOx emissions from diesel passenger cars
in the EU, 2015-2030, p. iv.

41

T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, p. 16.

42

ICCT, Real-driving emission test procedure for exhaust gas pollutant emissions of cars and
light commercial vehicles in Europe, 2017, p. 8.

43

Strategia de bază privind emisiile este o strategie privind emisiile care este activă în toate
condițiile de viteză, de încărcare și de funcționare ale vehiculului, cu excepția cazului în care
este activată o strategie auxiliară privind emisiile. Strategia auxiliară privind emisiile este
o strategie privind emisiile care devine activă și care înlocuiește sau modifică o strategie de
bază privind emisiile cu un scop specific și ca răspuns la un set specific de condiții de mediu
sau de condiții de funcționare și care rămâne operațională atâta vreme cât aceste condiții
există.
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circulație va face posibilă evaluarea impactului acestor strategii și, eventual,
identificarea altor strategii care nu au fost declarate. În cazul în care se detectează,
ulterior, orice strategie auxiliară privind emisiile nedeclarată, acest lucru va fi
considerat o încălcare a obligațiilor producătorului în cadrul procedurii de omologare
de tip.

Noi verificări obligatorii ale emisiilor efectuate pe vehicule în circulație
Se menține accentul pe încercările de omologare de tip

42 Figura 8 prezentată în continuare indică principalele elemente ale sistemului

vechi și pe cele ale sistemului nou al UE prin care se garantează că vehiculele respectă
limitele de emisii. Atât vechiul sistem, cât și sistemul nou se bazează în mod
considerabil pe verificarea noilor modele de autovehicule cu ocazia omologării de tip.
Sistemul nou propus prevede mai multe verificări ale vehiculelor în condiții reale de
circulație.
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Figura 8 – Comparație între vechiul sistem și noul sistem al UE prin care
se garantează că vehiculele respectă limitele de emisii
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•
•

producție

Conformitatea
producției

• Producătorul asigură
• Producătorul asigură
conformitatea producției
conformitatea producției
• Autoritatea de omologare • Autoritatea de omologare de tip
de tip o certifică

Conformitatea în
funcționare

o certifică

• Producătorul efectuează în
• Producătorul asigură
continuare verificările și raportează
aceste verificări
• Autoritatea de omologare cu privire la acestea
• Verificări obligatorii, care trebuie
de tip certifică
efectuate de autoritatea de
omologare de tip care a acordat
omologarea

conformitatea

piață + utilizare

Supravegherea
pieței

al calității pentru autoritățile de
omologare de tip și serviciile
tehnice
Forum pentru autoritățile de
omologare de tip și autoritățile de
supraveghere a pieței
Rol sporit al Comisiei în toate
etapele

• Supraveghere limitată a

pieței, realizată ca pentru
alte produse generale
destinate consumatorilor

• Testări obligatorii care trebuie
•

efectuate de autoritățile de
supraveghere a pieței în statele
membre
Comisia Europeană (JRC)
procedează la propriile teste

Sursa: Curtea de Conturi Europeană.

43 În urma anchetei Parlamentului European44, s-a constatat că autoritățile de

omologare de tip și serviciile tehnice desemnate de acestea efectuau doar controalele
minime impuse de legislație și că tarifele percepute de aceste organisme constituiau
o sursă importantă de venituri pentru ele. Ancheta a relevat că producătorii de
automobile aveau libertatea de a selecta serviciile tehnice și că majoritatea încercărilor
aveau loc în laboratoarele proprii. Producătorii aveau posibilitatea de a testa noile
44

Parlamentul European, Raport referitor la ancheta privind măsurarea emisiilor în sectorul
autovehiculelor, 2.3.2017, p. 47.
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modele de vehicule de mai multe ori înainte de a invita serviciile tehnice să efectueze
încercarea finală.

44 Sisteme de control al conformității și de asigurare a respectării normelor în

materie de emisii generate de vehicule există și în afara UE. Conform ICCT 45, SUA,
Canada și Coreea de Sud autorizează producătorii să efectueze ei înșiși încercările de
omologare de tip, fără să fie necesară prezența serviciilor tehnice în timpul încercării
(așa cum este cazul în UE). Rezultatele acestor încercări sunt apoi prezentate autorității
de omologare de tip, care le poate reefectua. În SUA, 15 % din încercări sunt
reefectuate de autoritățile de omologare de tip; o parte din încercări sunt selectate în
mod aleatoriu, iar altele, pe baza unor criterii de risc. ICCT remarcă, de asemenea, că
verificările de conformitate efectuate după producție, susținute de mecanisme
riguroase de asigurare a respectării normelor, constituie un stimulent puternic care
încurajează producătorii să efectueze verificări aprofundate astfel încât să evite
eventualele amenzi și prejudicierea reputației lor.

45 ONG-urile germane din domeniul mediului au pledat în favoarea instituirii unei

noi proceduri de omologare de tip. Aceasta ar trebui să se bazeze pe declarații pe
proprie răspundere ale producătorilor. În completarea acestora, ar trebui să se
efectueze încercări ale autovehiculelor în condiții reale de circulație de către autorități
independente, care nu ar trebui să fie implicate în procesul de omologare de tip (ideal,
o agenție de mediu), cu scopul de a verifica declarația pe proprie răspundere
a producătorului 46.
Consolidarea controlului conformității în funcționare

46 Controalele conformității în funcționare, care sunt efectuate atât de producători,

cât și de autoritățile care acordă omologarea de tip, au drept scop să verifice dacă un
automobil omologat respectă în continuare cerințele legale privind emisiile pe durata
ciclului său de viață. Comisia a consolidat în mod semnificativ sistemul, solicitând
autorităților de omologare de tip să efectueze încercări RDE pe un număr minim de
vehicule, pe lângă examinarea rapoartelor producătorilor cu privire la controalele pe
care le-au efectuat ei înșiși.

45

ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency, p. 22-32 și 45.

46

Site-ul web al VCD Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von Pkw reformieren und
reale Emissionen messen.
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47 Informațiile necesare pentru a calcula numărul de vehicule care vor face obiectul

controalelor conformității în funcționare în anul 2019 nu sunt făcute publice.
Autoritățile de omologare de tip care nu au acordat nicio omologare de tip nu vor
trebui să verifice conformitatea în funcționare a niciunui vehicul. Comisia a indicat că,
de exemplu, autoritățile din Franța, din Spania și din Luxemburg vor trebui să verifice
în fiecare an aproximativ cinci modele de vehicule. Pentru verificarea fiecărui model de
vehicul, este necesar să se efectueze încercări pe trei până la zece vehicule diferite.

48 Nu va fi posibil să se evalueze beneficiile testelor obligatorii ale conformității

efectuate de către autoritățile de omologare de tip decât începând din 2021, când vor
fi trecut cel puțin doi ani întregi în care să fi fost realizate aceste controale.
Obligativitatea unor activități minime de supraveghere a pieței începând cu 2020

49 Articolul 8 din Regulamentul (UE) 2018/858 a introdus obligația Comisiei (JRC) și

a statelor membre de a desfășura activități de supraveghere a pieței. Aceste activități
vor implica analizarea datelor disponibile cu privire la respectarea de către vehicule
a standardelor pentru a se selecta un eșantion de vehicule aflate în circulație în scopul
testării emisiilor. Comisia lucrează la regulamentele de punere în aplicare pentru noul
cadru referitor la omologarea de tip.

50 Statele membre trebuie să se asigure că rolurile și responsabilitățile autorităților

proprii de supraveghere a pieței și cele ale autorităților lor de omologare de tip sunt
separate în mod strict. Numeroase ONG-uri ar prefera ca încercările privind emisiile să
fie efectuate de autorități de mediu independente 47, așa cum este cazul în Statele
Unite ale Americii, unde Agenția pentru Protecția Mediului desfășoară activități de
supraveghere a pieței și de asigurare a respectării legii la nivel federal. În UE, numai
două autorități de mediu au acest rol: în Țările de Jos și în Spania (în orașul autonom
Melilla).

51 Articolul 8 din Regulamentul (UE) 2018/858 prevede că autoritățile de

supraveghere a pieței trebuie să testeze un vehicul pentru fiecare 40 000 de vehicule
înmatriculate, cu un număr minim de cinci încercări efectuate pe an. Din
autovehiculele selectate, cel puțin 20 % ar trebui să fie testate pentru emisiile de gaze
de eșapament. Aceasta înseamnă că, în unele state membre, există posibilitatea ca
doar un număr mic de autovehicule să fie selectate pentru testarea emisiilor (de

47

De exemplu, a se vedea site-ul web al VCD Lehren aus dem Abgasskandal: Typzulassung von
Pkw reformieren und reale Emissionen messen.
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exemplu, trei în Țările de Jos 48). În trecut, anumite state membre procedau la testarea
vehiculelor în cadrul activităților lor de supraveghere a pieței. Cu excepția Suediei,
aceste state membre au încetat toate activitățile de acest tip 49. Eficacitatea
controalelor de supraveghere a pieței va depinde de modul în care sunt instituite și
puse în aplicare acestea de către statele membre.

52 Cu toate acestea, în afară de vehiculele care sunt testate în statele membre, JRC

intenționează și el să testeze între 40 și 50 de modele în fiecare an 50. Dacă JRC va reuși
acest lucru, înseamnă că numărul de modele testate va depăși numărul mediu de
modele testate anual de EPA în SUA (40) în perioada 2009-2013 51.

Noi competențe de asigurare a respectării legislației pentru Comisie

53 Noul cadru legislativ a conferit Comisiei noi competențe de asigurare a respectării
legislației, cum ar fi posibilitatea de a suspenda sau de a retrage omologările de tip ale
vehiculelor, de a lansa rechemări ale vehiculelor neconforme și de a aplica sancțiuni.
Cadrul prevede, de asemenea, înființarea unui organism consultativ, denumit Forumul
pentru schimbul de informații privind respectarea legii, compus din reprezentanți ai
autorităților de omologare de tip și ai autorităților de supraveghere a pieței din statele
membre. Forumul ar trebui să creeze o platformă pentru schimbul de bune practici și
să depună eforturi în vederea unei puneri în aplicare uniforme a legislației aplicabile în
întreaga UE.

54 De asemenea, Comisia va evalua procedurile aplicate de autoritățile de

omologare de tip pentru acordarea de omologări de tip, procedurile de efectuare
a controalelor conformității producției, precum și procedurile acestora pentru
desemnarea și monitorizarea serviciilor tehnice. În plus, autoritățile de omologare de
48

Numărul vehiculelor ușoare înmatriculate în Țările de Jos în 2016 a fost de 455 158, ceea ce
înseamnă că numărul minim de autovehicule selectate pentru activitățile de supraveghere
a pieței ar fi 11 (11,38 = 455 158/40 000), dar numărul minim de autovehicule care ar trebui
verificate pentru emisii va fi de numai 3 (2,28 = 0,2 x 11,38).

49

ICCT, Global baseline assessment of compliance and enforcement programs for vehicle
emissions and energy efficiency, p. 31.

50

JRC și-a extins instalațiile de laborator în vederea efectuării de astfel de încercări și
a procedat la recrutarea de personal și la formarea acestuia.

51

ICCT, A historical review of the U.S. vehicle emission compliance program and emission
recall cases, 2017, p. 29.
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tip pot face, de asemenea, obiectul unor evaluări inter pares cu privire la procedurile
lor de evaluare și de monitorizare a serviciilor tehnice. Aceste evaluări inter pares vor fi
desfășurate de echipe formate din două autorități de omologare de tip din alte state
membre și, opțional, Comisia 52.

55 La fel ca statele membre, Comisia va avea posibilitatea de a impune amenzi

operatorilor economici care nu respectă regulamentul. Aplicarea unor astfel de amenzi
va fi însă posibilă numai în cazul în care autoritățile din statele membre nu au impus
ele însele deja amenzi. Legislația nu cuprinde alte orientări detaliate cu privire la
amenzi, cu excepția stabilirii unui plafon obligatoriu de 30 000 de euro per vehicul și
a prevederii cerinței ca amenzile să fie eficace, proporționale și cu efect de
descurajare. Întrucât autoritățile de omologare de tip nu au impus niciodată, în trecut,
amenzi producătorilor de autovehicule și dat fiind că regulamentul nu oferă orientări
detaliate, nu este posibil să se evalueze dacă sancțiunile pe care le vor impune în cele
din urmă vor respecta aceste criterii.

Transparența datelor

56 Datele privind încercările pentru omologarea de tip a autovehiculelor în UE, de

exemplu rezultatele obținute în urma încercărilor privind emisiile, sunt fragmentate.
Nici Comisia, nici statele membre nu au o imagine de ansamblu a datelor existente.
Acestea sunt păstrate, în general, la nivelul statelor membre 53.

57 În Statele Unite, datele privind testarea autovehiculelor sunt făcute publice de

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA)54. În UE, din cauza lipsei de transparență
a datelor și a nepunerii lor la dispoziția publicului, este mai dificil pentru părțile
52

În cazul în care activitățile serviciilor tehnice sunt evaluate și monitorizate de un organism
național de acreditare, nu este necesară o evaluare inter pares. Comisia poate decide să
participe în cadrul echipei de evaluare inter pares pe baza unei analize a evaluării riscurilor
[articolul 67 din Regulamentul (UE) 2018/858].

53

De exemplu, autoritatea de omologare de tip din Germania, KBA, publică date referitoare la
încercările sale privind emisiile. A se vedea site-ul Kraftfahrt-Bundesamt. Autoritatea de
omologare de tip din Regatul Unit, VCA, a publicat date privind emisiile provenind de la
vehicule pentru modelele comercializate pe piața britanică. Aceste date sunt accesibile prin
intermediul unui sistem de căutare online (a se vedea pagina de internet a Agenției de
Certificare a Vehiculelor – Vehicle Certification Agency, VCA) sau prin descărcarea unui
fișier CSV (valori separate prin virgulă) (a se vedea pagina de internet a Agenției de
Certificare a Vehiculelor).

54

Pagina internet a EPA Data on Cars used for Testing Fuel Economy.
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interesate să urmărească această problemă și să contribuie la monitorizarea emisiilor
provenite de la vehicule. La articolele 61-66, Regulamentul (UE) 2018/858, aplicabil din
2020, pune bazele unei standardizări și ale utilizării, în viitor, a datelor colectate de
sistemele de măsurare a emisiilor de la bord, ceea ce poate duce la creșterea
disponibilității, în UE, a datelor privind emisiile provenind de la autovehicule. Noile
norme privind conformitatea în funcționare din legislația referitoare la RDE (al patrulea
pachet – a se vedea anexa I) permit accesul la toate datele necesare pentru testarea
vehiculelor care sunt omologate de tip începând din ianuarie 2019. Comisia este în curs
de a dezvolta un instrument care va facilita accesul la astfel de date pentru
producători, pentru autoritățile de omologare de tip și pentru organismele de testare
independente. Toate rapoartele privind verificarea conformității în funcționare vor fi
făcute publice.

58 În Statele Unite ale Americii, EPA pune la dispoziție, de asemenea, un instrument

online ușor de utilizat care permite utilizatorilor să compare imediat emisiile de CO2
între diferite modele de autovehicule disponibile pe piața din SUA 55. În UE, nu există
o bază de date centrală care să pună la dispoziție informații ușor comparabile privind
consumul de carburant și emisiile de CO2 și de NOx pentru vehiculele omologate de tip.
Din acest motiv, este mai dificil pentru cetățeni să ia decizii în cunoștință de cauză
atunci când achiziționează vehicule. Distribuitorii de vehicule sunt însă obligați să
comunice informațiile privind consumul autovehiculelor pe care le comercializează,
atât în sălile lor de prezentare, cât și în mijloacele de publicitate 56. Emisiile de CO2 ale
vehiculelor nou înmatriculate sunt monitorizate și făcute publice anual de către
Agenția Europeană de Mediu. Comisia intenționează să pună la dispoziție într-o bază
de date centrală și informațiile cu privire la emisiile de NOx.

Testarea de către terți devine parte integrantă din procesul de asigurare
a respectării legislației

59 La articolele 8, 9 și 13 din Regulamentul (UE) 2018/858 se prevede posibilitatea

testării de către „părți terțe recunoscute […] [care au un] interes […] legitim în
domeniul siguranței publice sau al protecției mediului”. Comisia nu a adoptat încă
actele de punere în aplicare cuprinzând normele de reglementare a recunoașterii

55

Pagina de internet a Departamentului de Energie din SUA.

56

Directiva 1999/94/CE – Directiva privind etichetarea autovehiculelor.
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acestor părți terțe, care se pot confrunta cu obstacole la intrarea pe piață, întrucât
efectuarea încercărilor WLTP și RDE este costisitoare 57.

60 Sunt disponibile și opțiuni mai puțin costisitoare pentru măsurarea emisiilor

vehiculelor, cum ar fi măsurarea emisiilor de gaze de eșapament prin utilizarea de
echipamente de teledetecție sau efectuarea de încercări în condiții reale de circulație
utilizând dispozitive SEMS 58. Deși este posibil ca aceste măsurători să fie mai puțin
precise, ele sunt, de obicei, suficiente pentru a se identifica vehiculele care depășesc în
mod semnificativ limitele legale pentru emisii și care necesită, așadar, încercări
suplimentare.

Mașini extrem de poluante în parcul de autovehicule existent
Informațiile privind autovehiculele aflate în circulație

61 Potrivit Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), în UE existau

în circulație, în 2016, aproximativ 257 de milioane de autoturisme și 31 de milioane de
vehicule utilitare ușoare 59. Aproximativ 42 % din autoturisme și aproape 90 % din
vehiculele utilitare ușoare sunt echipate cu motoare diesel. Este posibil ca peste 93 de
milioane dintre aceste vehicule diesel aflate în circulație să nu fie echipate cu filtre de
particule diesel 60.

62 Diferitele standarde Euro în materie de emisii (de la Euro 1 la Euro 6) nu

constituie un indicator fiabil pentru determinarea emisiilor de NOx generate de

57

Echipamentele PEMS pot costa în jur de 80 000 de euro, la care se pot adăuga costuri
suplimentare variabile pentru fiecare încercare (tarifele percepute de experți, costurile de
închiriere a vehiculelor etc.). Încercarea WLTP este mai costisitoare, deoarece există un
număr limitat de laboratoare independente.

58

Sistemul de măsurare inteligentă a emisiilor (Smart Emissions Measurement System –
SEMS) a fost dezvoltat de TNO. Este un sistem compact, bazat pe senzori, care măsoară
emisiile și care poate fi încorporat ușor într-un vehicul, acesta putând fi utilizat ulterior în
mod normal.

59

Pagina web a ACEA Report: Vehicles in Use.

60

Din numărul total de autovehicule diesel (circa 136,4 milioane), se scad cele 43 de milioane
de autovehicule diesel Euro 5 și Euro 6 declarate în raportul elaborat de Transport &
Environment (2018), Cars with engines: can they ever be clean? [online] Bruxelles:
Transport & Environment, p. 10. [raport consultat la 22 octombrie 2018].
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vehicule în condiții reale de circulație 61, așa cum a arătat scandalul Dieselgate. Deși se
pot obține date din diverse surse pentru anumite vehicule cu motoare diesel (în
principal Euro 5 și Euro 6), date complete privind emisiile generate în condiții reale de
circulație nu sunt disponibile la nivelul UE. Acest lucru îngreunează orice inițiativă
potențială care vizează îndepărtarea autovehiculelor mai poluante din circulație.

Milioane de vehicule au fost rechemate de pe piață, dar impactul asupra
emisiilor este neclar

63 Din 2015, Grupul Volkswagen a rechemat de pe piața UE peste 8 milioane de

autovehicule. Alți producători de automobile au rechemat, la rândul lor, un număr
semnificativ de vehicule. Comisia a creat o platformă menită să comunice cifre privind
numărul de vehicule rechemate de pe piață (a se vedea figura 9), în cele mai multe
cazuri cu scopul de a actualiza software-ul care controlează sistemele de evacuare ale
vehiculelor. Curtea nu a identificat decât foarte puține rezultate făcute publice cu
privire la încercările efectuate pe vehiculele rechemate de pe piață, ceea ce indică
faptul că impactul asupra reducerii emisiilor de NOx a fost destul de redus. De
exemplu, cluburile automobilistice din Austria, Germania și Elveția au testat nouă
vehicule în cursul unui ciclu de încercare pe autostradă 62 și au constatat o reducere
medie de 25 % a emisiilor 63. Emisiile medii de NOx ale acestor vehicule în timpul
ciclului pe autostradă erau de 590 mg/km 64.

61

T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, p. 3.

62

Ciclul de încercare pe autostradă efectuat în laborator (stand dinamometric) face parte din
ciclul de încercare Ecotest dezvoltat de ADAC. El simulează conducerea pe o autostradă
germană cu o viteză maximă de 130 km/h.

63

Reechipări mai performante pot determina reduceri de 60-95 %, așa cum se arată în
Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. și
Maggiore, M., „Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for the
Horizon prize «Engine retrofit»”, Environmental Research, 2018, p. 298-309.

64

Sursa: ICCT, VW defeat devices: A comparison of U.S. and EU required fixes, 2017, p. 6
(medii doar pentru opt vehicule).
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Figura 9 – Imagine de ansamblu a vehiculelor care urmează să fie
rechemate de pe piață ca urmare a problemelor cu emisiile de NOx
(situația la 14 septembrie 2018)
VW (Audi , Porsche,
Sea t, Skoda,
Vol kswagen); 8 248 946

Suzuki; 41 776
BMW; 4 406
Opel ; 96 381
Rena ult-Nissan-Dacia;
1 330 368

Fi a t Chrys ler; 469 938
Da i mler; 1 064 015

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de statele membre și consolidate de
Comisie. Datele pot conține neconcordanțe și sunt furnizate doar cu titlu ilustrativ.

64 Reechiparea fizică suplimentară65 ar putea constitui o alternativă la soluțiile care

implică exclusiv software-uri. De altfel, reechipări de acest tip au fost deja aplicate în
cazul vehiculelor grele. Încercările preliminare efectuate de JRC au avut rezultate
pozitive, indicând emisii de NOx semnificativ mai scăzute după reechipare 66. Principalul
dezavantaj pe care îl are reechiparea fizică este costul acesteia. În SUA, Grupul
Volkswagen a fost obligat fie să își reechipeze vehiculele pentru a reduce emisiile de
NOx și a le aduce sub limită, fie să le distrugă. EPA a testat și a certificat eficacitatea
acestor reechipări.

65

Reechiparea constă în adăugarea de noi tehnologii sau de noi caracteristici la un sistem
existent, cum ar fi un motor auto. Reechiparea fizică presupune adăugarea unui dispozitiv
nou sau o modificare fizică a motorului.

66

Giechaskiel, B., Suarez-Bertoa, R., Lähde, T., Clairotte, M., Carriero, M., Bonnel, P. și
Maggiore, M. (2018), „Evaluation of NOx emissions of a retrofitted Euro 5 passenger car for
the Horizon prize «Engine retrofit»”, Environmental Research, 166, p. 298-309.

40

Manipularea frauduloasă a sistemelor de control al emisiilor cu care sunt
echipate vehiculele

65 Conducătorii auto care doresc să îmbunătățească performanțele autovehiculului

lor, să îi reducă consumul sau să evite costurile ridicate de întreținere pot să
manipuleze sistemele de post-tratare a emisiilor cu care sunt echipate vehiculele lor,
așa cum procedează unii operatori de vehicule grele 67. În urma acestor practici, este
posibil ca automobilele să emită diverși poluanți la niveluri care depășesc de mai multe
ori limita legală, afectând foarte grav calitatea aerului din mediul urban. De exemplu,
autovehiculele cărora li s-au scos filtrele de particule diesel pot emite particule în
suspensie în cantități de 20 până la 50 de ori mai mari decât autovehiculele ale căror
filtre funcționează în mod corespunzător 68. Întrucât problema manipulării frauduloase
nu intră în sfera de competență a omologării de tip, a conformității în funcționare sau
a supravegherii pieței, este de competența statelor membre să se ocupe de ea, în
conformitate cu legislația națională.

66 Manipularea frauduloasă poate fi detectată grație utilizării unor tehnologii

emergente de măsurare a emisiilor vehiculelor, cum ar fi teledetecția și utilizarea de
mașini de depistare prin captarea în aer (a se vedea imaginea 4). Aceste tehnologii ar
putea fi combinate cu o procedură în care vehiculele cu cele mai slabe performanțe în
ceea ce privește emisiile sunt convocate pentru efectuarea unor încercări
suplimentare. O altă modalitate constă în desfășurarea de inspecții tehnice periodice 69,
care deocamdată nu impun însă autorităților să măsoare emisiile de NOx și particulele
în suspensie. În plus, eficacitatea lor trebuie sporită pentru a se putea detecta
vehiculele care au fost manipulate 70.

67

A se vedea T&E, Cars with engines: can they ever be clean?, 2018, p. 21.

68

Spreen, J., Kadijk, G. și van der Mark, P., Diesel particulate filters for light-duty vehicles:
operation, maintenance, repair, and inspection (TNO 2016-R10958), 2016, p. 13.

69

Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind inspecția tehnică
periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE
(JO L 127, 29.4.2014, p. 51).

70

Hooftman, N., Messagie, M., Van Mierlo, J. and Coosemans, T. (2018), „A review of the
European passenger car regulations – Real driving emissions vs local air quality”, Renewable
and Sustainable Energy Reviews, 86, p. 14.
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Imaginea 4 – Mașină de depistare prin captarea în aer, dezvoltată de
TNO
Orificiu de intrare central pentru instrumentele care măsoară numărul particulelor:
1) pentru toate dimensiunile de particule (CPC – contor de particule de condensare)
2) specifice pentru diferite dimensiuni de particule (DMA – analizor de mobilitate
diferențială și CPC)
3) catalizator de oxidare (NPET – tester pentru emisii de nanoparticule)

Cameră de înregistrare
automată a plăcuței de
înmatriculare

Poziția
operatorului

Valve controlate
de operator

Radar pentru viteză

4 orificii de captare a gazelor
(stânga/dreapta + sus/jos):
CO, CO2, NO, NO2

Sursa: TNO.

Inițiative lansate în unele state membre pentru orașele care
înregistrează niveluri ridicate de poluare atmosferică

67 Un alt efect al scandalului emisiilor este o disponibilitate mai mare, în mai multe

state membre, de a introduce restricții privind circulația autovehiculelor cu scopul de
a îmbunătăți calitatea aerului. De exemplu, mai multe orașe europene cu niveluri
ridicate de poluare atmosferică au creat zone cu nivel scăzut de emisii, în care
automobilele sunt interzise. Autoritățile locale pot impune, de asemenea, restricții de
circulație în timpul perioadelor cu niveluri de vârf ale poluării. Astfel de măsuri tind să
se bazeze pe utilizarea standardelor Euro, care nu reprezintă neapărat emisiile de NOx
generate de un autovehicul în condiții reale de circulație. Aceasta face ca măsurile
respective să fie, așadar, mai puțin eficace 71. De exemplu, Curtea a constatat că cel
puțin patru zone locale cu nivel scăzut de emisii din UE se bazează pur și simplu pe un

71

Giorgiev, P., How to get rid of dirty diesels on city roads: Analysis of diesel restriction
measures in European cities to date, [online] Transport and Environment, 2018 [document
consultat la 13 noiembrie 2018], p. 8-9.
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anumit standard Euro pentru a stabili restricții privind circulația vehiculelor, fără a face
nicio distincție între cele cu motor pe benzină și cele cu motor diesel 72.

68 Pe teritoriul UE a apărut un adevărat mozaic de restricții de acest tip privind

circulația vehiculelor. Drept rezultat, conducătorii auto care doresc să traverseze mai
multe state membre trebuie să respecte un număr din ce în ce mai mare de
reglementări locale pentru a evita amenzile. Adeseori, ei trebuie să aducă dovada
conformității cu aceste reglementări locale prin aplicarea de autocolante pe parbrizul
vehiculului. Pentru a-i ajuta pe conducătorii auto să se descurce în hățișul acestor
reglementări locale, Comisia a creat un site care conține informații privind restricțiile
de circulație de pe întreg teritoriul UE 73 și este în curs de a elabora un document de
orientare care își propune să îi ajute pe conducătorii auto să înțeleagă regulile locale.

69 Potrivit ONG-ului Transport & Environment74, scandalul emisiilor și restricțiile de

utilizare a autovehiculelor au avut un impact asupra prețurilor autoturismelor diesel de
ocazie. De asemenea, s-a înregistrat o creștere a numărului de astfel de autoturisme
exportate în țările din Europa de Est. Acest lucru va avea un impact asupra
îmbunătățirii calității aerului în aceste țări, în funcție de tendința ca vehiculele de
ocazie să ia locul unor vehicule mai vechi sau, dimpotrivă, ca acestea să înlocuiască
vehicule mai noi.

Despăgubirea consumatorilor ca urmare a scandalului
„Dieselgate”

70 Scandalul „Dieselgate” privind emisiile a pus în lumină, de asemenea, faptul că

sistemul unic de omologare de tip existent în UE nu este completat de un sistem unic
de despăgubire a consumatorilor. Sistemele de acțiuni în acordarea de măsuri
reparatorii pentru consumatori sunt diferite de la un stat membru la altul. Ca reacție la
această situație, Comisia a prezentat o propunere de directivă privind „acțiunile de
reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor” 75. Textul
cuprinde un set de cerințe armonizate pentru instituirea unor sisteme de acțiuni
colective în acordarea de măsuri reparatorii pentru consumatori în statele membre ale

72

O imagine de ansamblu a zonelor cu nivel scăzut de emisii din Europa este disponibilă pe
site-ul Urban Access Regulations in Europe.

73

Pagina internet Urban Access Regulations In Europe.

74

T&E, Dirty diesels heading East, 2018, p. 2-3.

75

COM(2018) 184 final din 11 aprilie 2018.
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UE 76. Acestea nu vor fi însă disponibile pentru consumatorii afectați de scandalul
Dieselgate.

71 Potrivit unui studiu realizat de Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC),

9 state membre din UE nu dispun de un sistem de acțiuni colective în acordarea de
măsuri reparatorii pentru consumatori. În cazul a 14 state membre, sistemele care
există fie au deficiențe grave, fie sunt prea noi pentru a fi evaluate. Aceasta înseamnă
că doar 5 state membre dispun de sisteme pe deplin funcționale pentru acțiuni
colective în acordarea de măsuri reparatorii pentru consumatori (a se vedea figura 10).

Figura 10 – Situația sistemelor de acțiuni colective în acordarea de
măsuri reparatorii pentru consumatori din UE
Funcționează bine
Deficitare sau prea recente
pentru a fi evaluate
Nu există o astfel de
procedură sau procedura
nu este accesibilă
consumatorilor

Notă: frontierele țărilor terțe au fost omise.
Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza datelor furnizate de BEUC.

76

Un sistem de acțiuni colective în acordarea de măsuri reparatorii este un mecanism care
permite unui grup de consumatori afectați de o problemă similară să deschidă o singură
acțiune (un proces în instanță sau o procedură administrativă) împotriva unui operator
economic. În cazul în care nu există un astfel de sistem, consumatorii trebuie să deschidă
acțiuni individuale, lucru care ar putea depăși capacitatea economică a unei persoane sau
ar putea implica un cost mai mare decât valoarea eventualelor despăgubiri primite.
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72 Normele propuse vor consolida drepturile consumatorilor, dar nu vor avea drept
rezultat același nivel de compensare a cetățenilor peste tot în UE. Compensarea
acordată consumatorilor va rămâne reglementată de dreptul național.
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Remarci finale
73 Scandalul emisiilor a accelerat numeroase modificări legislative privind sistemul
UE de control al emisiilor vehiculelor:
o

Comisiei i s-au încredințat acum competențe precum: examinarea activităților
autorităților naționale de omologare de tip, testarea vehiculelor, retragerea sau
suspendarea omologărilor de tip și impunerea de sancțiuni.

o

Testarea vehiculelor în condiții de circulație este acum obligatorie în statele
membre, fie prin intermediul controalelor conformității în funcționare, fie în
cadrul activităților de supraveghere a pieței.

o

A fost introdusă o nouă încercare în laborator, și anume Procedura de încercare
pentru vehiculele ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), pentru a se reduce
decalajul considerabil dintre nivelurile de emisii de CO2 măsurate în laborator și
cele măsurate în condiții reale de circulație.

o

Pentru măsurarea emisiilor de NOx, a fost introdusă o încercare privind emisiile
generate în condiții reale de conducere (RDE).

o

Terții interesați au acum dreptul de a efectua încercări privind emisiile.

74 Comisia intenționează să îmbunătățească situația actuală în care datele privind
testarea vehiculelor cu privire la emisii sunt limitate și fragmentate și nu sunt ușor
accesibile. În pofida măsurilor legislative recente:
o

este posibil să fie nevoie de mulți ani pentru a se îmbunătăți calitatea aerului în
orașe, având în vedere numărul ridicat de autovehicule foarte poluante aflate
deja în circulație;

o

deși au fost rechemate de pe piață peste 10 milioane de vehicule provenind de la
diferite mărci, datele limitate disponibile indică faptul că impactul asupra emisiilor
de NOx a fost unul redus;

o

deși introducerea încercării RDE a determinat o reducere semnificativă a emisiilor
de NOx provenind de la autovehiculele cu motor diesel, impactul ar fi putut fi și
mai mare dacă s-ar fi adoptat limita temporară propusă inițial de 128 mg/km în
loc de 168 mg/km pentru NOx.
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75 În ceea ce privește modificările legislative introduse, va fi nevoie de un anumit

interval de timp pentru ca îmbunătățirile să devină vizibile. Punerea în aplicare eficace
a acestor modificări poate fi influențată de următoarele dificultăți:
o

Eficacitatea controalelor de supraveghere a pieței va depinde de modul în care
sunt instituite și puse în aplicare acestea de către statele membre.

o

Deși posibilitățile de optimizare a autovehiculelor au fost reduse și deși legislația
recentă adoptată de Comisie prevede o mai bună monitorizare a decalajului
dintre valorile obținute în laborator și cele obținute în condiții reale de circulație
pentru emisiile de CO2, producătorii ar putea identifica, în încercarea WLTP în
laborator, noi flexibilități pentru a-și reduce emisiile de CO2.

o

Există riscul ca producătorii să optimizeze vehiculele pentru încercarea RDE și ca,
în afara condițiilor-limită stabilite pentru aceasta, emisiile de NOx să rămână
ridicate. Acest risc ar putea fi ținut sub control dacă s-ar testa vehiculele în
condiții de circulație pentru a se determina dacă ele depășesc parametrii RDE.

o

Există posibilitatea ca testele independente desfășurate de terți, recent introduse,
să fie limitate din cauza costurilor ridicate pe care le presupune efectuarea
încercărilor WLTP și RDE privind emisiile.
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Acronime
ACEA: Asociația Constructorilor Europeni de Automobile
AEM: Agenția Europeană de Mediu
BEUC: Organizația Europeană a Consumatorilor (în limba franceză: Bureau européen
des unions de consommateurs)
CO2: dioxid de carbon
DG CLIMA: Direcția Generală Politici Climatice din cadrul Comisiei Europene
DG GROW: Direcția Generală Piață Internă, Industrie, Antreprenoriat și IMM-uri din
cadrul Comisiei Europene
DG JUST: Direcția Generală Justiție și Consumatori din cadrul Comisiei Europene
EMIS: Comisia de anchetă privind măsurarea emisiilor în sectorul autovehiculelor
EPA: Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite ale Americii (Environmental
Protection Agency)
ICCT: Consiliul Internațional pentru Transport Ecologic (International Council on Clean
Transportation)
JRC: Centrul Comun de Cercetare din cadrul Comisiei Europene
NEDC: Noul ciclu de conducere european (New European Driving Cycle)
NOx: oxizi de azot
PEMS: sistem portabil de măsurare a emisiilor (Portable Emissions Measurement
System)
PM: particule în suspensie (particulate matter)
RDE: Încercarea privind emisiile generate în condiții reale de conducere (Real Driving
Emissions)
T&E: Transport and Environment
WLTP: Procedura de încercare pentru vehiculele ușoare armonizată la nivel mondial
(Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure)
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Glosar
Autoritate de supraveghere a pieței: autoritate dintr-un stat membru care are
responsabilitatea de a verifica dacă produsele deja disponibile pe piață sunt sigure și
nu dăunează mediului, precum și de a verifica dacă produsele care sunt comercializate
sunt aceleași cu produsele testate și aprobate inițial.
Autorități de omologare de tip: autorități publice din statele membre responsabile de
certificarea vehiculelor înainte de introducerea acestora pe piața UE.
Încercarea privind emisiile generate în condiții reale de conducere (RDE): procedură
de încercare care vine în completarea testării emisiilor în laborator și care urmărește să
confirme înregistrările în laborator pentru NOx și PN în condiții reale de circulație.
Masa particulelor (PM) din emisii: corespunde masei particulelor emise prin sistemul
de evacuare al vehiculului.
Noul ciclu de conducere european (NEDC): ciclu de conducere pentru testare destinat
să evalueze emisiile de gaze de eșapament ale autovehiculelor în cadrul procesului de
omologare de tip. El măsoară emisiile de CO2, de NOx, precum și PM, PN și THC în
condiții de laborator standardizate.
Numărul particulelor din emisii (PN): corespunde numărului total de particule solide
emise prin sistemul de evacuare al vehiculului.
Omologare de tip: proces aplicat de autoritățile statelor membre, înainte de a autoriza
introducerea pe piață a unui nou model de vehicul, pentru a certifica faptul că acesta
respectă toate standardele UE în materie de siguranță, de mediu și de conformitate
a producției.
Oxizi de azot (NOx): termen generic pentru diferite tipuri de gaze compuse din atomi
de azot și atomi de oxigen, cum ar fi monoxidul de azot (NO) și dioxidul de azot (NO2).
Aceste gaze sunt considerate ca fiind poluanți și sunt diferite de azotul gazos (N2), care
este prezent în mod natural în aer. Oxizii de azot contribuie la formarea smogului,
a ploilor acide, precum și a ozonului troposferic.
Particule: amestec de particule solide și picături lichide, prezente în aer, ce variază ca
dimensiune și formă. Sunt fie vizibile cu ochiul liber (de exemplu praf, pulberi,
funingine sau fum), fie microscopice. Termenul „particulă în suspensie” este folosit în
mod general pentru materia prezentă în aer (materie în suspensie), iar termenul
„particulă” pentru materia depusă.
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Procedura de încercare pentru vehiculele ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP):
ciclu de conducere pentru testare destinat să evalueze emisiile de gaze de eșapament
ale autovehiculelor în cadrul procesului de omologare de tip. El măsoară emisiile de
CO2, de NOx, precum și PM, PN și THC în condiții de laborator standardizate.
Servicii tehnice: organisme și laboratoare de încercare desemnate de autoritățile de
omologare de tip din statele membre în mod specific pentru a efectua încercările
pentru omologarea de tip în conformitate cu legislația UE.
Standarde Euro „x”: standarde europene privind emisiile generate de vehicule ușoare,
care au fost stabilite printr-o serie de acte legislative ale UE. Aceste standarde sunt
cunoscute, de obicei, sub numele de Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 și Euro 6, în
funcție de ordinea în care au fost implementate.
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Anexe
Anexa I — Principalele acte legislative privind omologarea de
tip a vehiculelor și testarea emisiilor în UE
Legislația privind omologarea de tip a vehiculelor în UE
Temeiul juridic principal pentru omologarea de tip a vehiculelor în UE era
Directiva 2007/46/CE (directiva-cadru). Aceasta coexistă, în prezent, cu Regulamentul
(UE) 2018/858, care se va aplica în integralitate începând de la 1 septembrie 2020.
Noul cadru conferă Comisiei competențe în materie de asigurare a respectării
legislației și prevede obligativitatea testării vehiculelor.

Procedura de încercare pentru vehiculele ușoare armonizată la nivel
mondial (WLTP)
WLTP a fost integrat în legislația UE în 2017 prin Regulamentul (UE) 2017/1151 al
Comisiei din 1 iunie 2017. Această procedură de încercare măsoară emisiile de poluanți
precum CO2, NOx, PM, PN și THC în condiții de laborator standardizate.

Pachetele legislative referitoare la încercarea privind emisiile generate în
condiții reale de conducere (RDE)
Primul pachet 77 prevede caracteristicile de bază ale încercării RDE, cum ar fi
specificarea traseului de încercare pentru RDE, conceptul de „familie de vehicule”,
specificarea instrumentelor de evaluare a datelor care trebuie utilizate, cerințele
tehnice ale echipamentului PEMS și obligațiile în materie de raportare.
Al doilea pachet 78 include aspecte precum o specificare a factorilor de conformitate și
calendarul de punere în aplicare a încercării RDE, precum și introducerea unor
parametri dinamici și a unei limite pentru câștigul de altitudine.
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Regulamentul (UE) 2016/427 al Comisiei din 10 martie 2016 (JO L 82, 31.3.2016, p. 1).
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Regulamentul (UE) 2016/646 al Comisiei din 20 aprilie 2016 (JO L 109, 26.4.2016, p. 1).
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Al treilea pachet 79 include introducerea măsurării numărului de particule (PN).
Pachetul conține, de asemenea, dispoziții legislative specifice pentru vehiculele hibride
și o procedură pentru includerea în încercarea RDE a pornirii la rece și a regenerărilor.
Al patrulea pachet 80 acoperă verificările de conformitate în funcționare și testele de
supraveghere, încercările efectuate de terți independenți și o metodologie de evaluare
a emisiilor generate în condiții reale de conducere. El prevede, de asemenea,
o reducere a factorului de conformitate, de la 1,50 la 1,43, reducere care ține seama
de variațiile tehnice și statistice ale măsurătorilor RDE.

Anexa II — Specificații și condiții-limită ale încercării RDE
Încercarea RDE trebuie să respecte un set de specificații și de condiții-limită stabilite în
legislație, care sunt sintetizate în tabelul 3.

Tabel – Specificații și condiții-limită ale încercării RDE
Specificații/parametri
Durata totală a cursei

Distanța

Componența cursei

Vitezele medii

între 90 și 120 de minute
Partea urbană

mai mare de 16 km

Partea rurală

mai mare de 16 km

Partea pe
autostradă

mai mare de 16 km

Partea urbană

29-44 % din distanță

Partea rurală

23-43 % din distanță

Partea pe
autostradă

23-43 % din distanță

Partea urbană

15-40 km/h

Partea rurală

60-90 km/h

Partea pe
autostradă

mai mare de 90 km/h (mai mare de 100 km/h
timp de cel puțin 5 minute)

Sarcina utilă
Altitudinea

Prevederi

≤ 90 % din greutatea maximă a vehiculului
Moderată

0-700 de metri deasupra nivelului mării

Extinsă

700-1 300 de metri deasupra nivelului mării
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Regulamentul (UE) 2017/1151 al Comisiei din 7 iunie 2017 (JO L 175, 7.7.2017, p. 708).
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Regulamentul (UE) 2018/1832 al Comisiei din 5 noiembrie 2018 (JO L 301, 27.11.2018, p. 1).

52

Diferența de altitudine

diferența de altitudine nu poate fi mai mare de
100 de metri între locul de începere și locul de
terminare a încercării

Câștigul de altitudine cumulat

1 200 de metri la 100 km

Temperatura
ambientală

Moderată

între 0 și 30 °C

Extinsă

între -7 și 0 °C și între 30 și 35 °C

Procentul de oprire

6-30 % din timpul de oprire în partea urbană

Viteza maximă

145 km/h (160 km/h pentru 3 % din partea pe
autostradă)

Utilizarea sistemelor auxiliare

permisă ca în condițiile reale de circulație (aceasta
poate include, de exemplu, sistemele automate
stop/start)

Sursa: Curtea de Conturi Europeană, pe baza legislației și a activității desfășurate de ICCT.
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Echipa Curții
Prezentul document de informare a fost adoptat de Camera I – Utilizarea durabilă
a resurselor naturale, condusă de domnul Nikolaos Milionis, membru al Curții de
Conturi Europene. Activitatea a fost condusă de domnul Samo Jereb, membru al Curții
de Conturi Europene, sprijinit de: Kathrine Henderson, șefă a cabinetului, și
Jerneja Vrabic, atașat în cadrul cabinetului, Michael Bain, manager principal,
Jindrich Dolezal, coordonator, Ernesto Roessing, João Nuno Coelho Dos Santos,
Radostina Simeonova și Joachim Otto. Richard Moore a asigurat sprijin lingvistic.

De la stânga la dreapta: João Nuno Coelho Dos Santos, Ernesto Roessing, Michael Bain,
Jindrich Dolezal, Samo Jereb, Jerneja Vrabic.

Figurile 2, 3, 4 și 5 (toate modificate de auditorii Curții de Conturi Europene): ©
International Council on Clean Transportation. Licență: CC BY-SA 3.0
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

Problema discrepanțelor dintre valorile emisiilor măsurate
în laborator și cele generate de vehicule în condiții reale de
circulație a fost adusă în centrul atenției odată cu descoperirea manipulării de către Grupul Volkswagen a sistemelor
de control al emisiilor vehiculelor, așa-numitul scandal
„Dieselgate”, care a izbucnit în septembrie 2015.
Prezentul document de informare prezintă acțiunile întreprinse la nivelul Uniunii Europene și al statelor membre și descrie schimbările aduse sistemului de măsurare
a emisiilor vehiculelor după septembrie 2015. El nu urmărește să evalueze dacă acțiunile întreprinse și propuse au
rezolvat problema.
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