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COMISIA EUROPEANĂ

Bruxelles, XXX
[…](2011) XXX proiect

D016933/01 

DECIZIA COMISIEI

din XXX

privind o metodă de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare de CO2 generate 
de autoturismele noi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE)
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DECIZIA COMISIEI

din XXX

privind o metodă de colectare a primelor pentru emisiile suplimentare de CO2 generate 
de autoturismele noi în temeiul Regulamentului (CE) nr. 443/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului 

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

Având în vedere 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 ușoare1, în special articolul 9 alineatul (3),

întrucât:

(1) În cazul în care confirmă, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) al doilea paragraf 
din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, și face public, în conformitate cu articolul 10
alineatul (2) din regulamentul menționat, faptul că un producător nu a respectat 
articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, Comisia, în conformitate cu articolul 
9 alineatul (1) din respectivul regulament, impune producătorului în cauză sau, în 
cazul unei asociații, administratorului asociației plata unei prime pentru emisii 
suplimentare.

(2) Este necesar să se stabilească metodele de colectare a acestor prime pentru emisiile 
suplimentare.

(3) În temeiul articolului 9 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, sumele 
încasate din primele pentru emisiile suplimentare trebuie considerate venituri la 
bugetul general al Uniunii Europene și trebuie înscrise și contabilizate în titlul 7 al 
bugetului general. Prin urmare, este oportun să se aplice ca metodă de colectare 
normele privind recuperarea creanțelor prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil 
bugetului general al Comunităților Europene2 și în Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 2342/2002 al Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a 

  
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 1. 
2 JO L 248, 16.9.2002, p. 1. 
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Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului privind regulamentul 
financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene3. 

(4) În scopul stabilirii creanțelor în sensul articolului 71din Regulamentul (CE, Euratom) 
nr. 1605/2002, trebuie să se aibă în vedere că, în conformitate cu articolul 8
alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, Comisia trebuie să notifice
producătorului calculele provizorii cu privire la media emisiilor sale specifice de CO2
din anul precedent, obiectivul privind emisiile specifice și diferența dintre media 
emisiilor sale specifice și obiectivul privind emisiile specifice pentru respectivul an și 
că producătorului, în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din regulamentul 
menționat, trebuie să i se ofere posibilitatea de a verifica aceste calcule și de a notifica 
Comisiei erorile în termen de trei luni de la primirea calculelor provizorii.

(5) Ținând cont de schimbul de opinii care are loc între Comisie și producător înainte de 
confirmarea performanței producătorului în conformitate cu articolul 8 alineatul (5) al 
doilea paragraf și cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009, precum și de 
posibilitatea oferită producătorului de a formula obiecții în privința calculului 
performanței sale, trebuie să se considere că, prin confirmarea performanței, Comisia a 
demonstrat existența datoriei și faptul că creanța este certă în sensul articolului 71 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002. 

(6) Prima pentru emisiile suplimentare trebuie calculată conform formulelor prevăzute la 
articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 și trebuie publicată în 
temeiul articolului 10 din regulamentul menționat. Prin urmare, creanța trebuie 
considerată ca fiind o sumă fixă și exigibilă în sensul articolului 71 din 
Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002.

(7) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului 
privind schimbările climatice,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 

Articolul 1

Comisia procedează la recuperarea primei pentru emisiile suplimentare calculate în 
conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 443/2009 stabilind un ordin de 
recuperare și adresând o notă de debit producătorului în cauză în conformitate cu dispozițiile 
de la articolele 71-74 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 și de la articolele 78-89
din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2342/2002.

  
3 JO L 357, 31.12.2002, p. 1. 
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Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Comisie
Președintele 
José Manuel Barroso


