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17.10.2018 A8-0321/82 

Amendamentul  82 

Andrzej Grzyb 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 2009/33/CE 

Articolul 5 – alineatul 1 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

  1b. Vehiculele fabricate de producători 

din țări terțe în care producătorii din UE 

nu au acces la procedurile de achiziții 

publice pentru cumpărarea, închirierea 

sau închirierea cu opțiune de cumpărare 

de vehicule de transport rutier nu sunt 

luate în calcul pentru realizarea 

obiectivelor minime în materie de achiziții 

stabilite în tabelele 4 și 5 din anexă. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/83 

Amendamentul  83 

Andrzej Grzyb 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Extinderea domeniului de aplicare 

al directivei prin includerea unor practici 

cum ar fi leasingul, închirierea și 

închirierea de vehicule cu opțiune de 

cumpărare, precum și contractele de 

servicii publice pentru serviciile de 

transport rutier public, serviciile de 

transport rutier cu destinație specială, 

serviciile de transport neregulat de pasageri 

și servicii de închiriere de autobuze și 

autocare cu șofer și serviciile poștale și de 

curierat și serviciile de colectare a 

deșeurilor garantează că toate practicile 

relevante în domeniul achizițiilor publice 

sunt acoperite. 

(9) Extinderea domeniului de aplicare 

al directivei prin includerea unor practici 

cum ar fi leasingul, închirierea și 

închirierea de vehicule cu opțiune de 

cumpărare, precum și contractele de 

servicii publice pentru serviciile de 

transport rutier public, serviciile de 

transport rutier cu destinație specială, 

serviciile de transport neregulat de pasageri 

și servicii de închiriere de autobuze și 

autocare cu șofer și serviciile poștale și de 

curierat și serviciile de colectare a 

deșeurilor garantează că toate practicile 

relevante în domeniul achizițiilor publice 

sunt acoperite. Aplicarea de sancțiuni 

pentru nerespectarea pragurilor nu ar 

trebui să fie permisă dacă acestea nu pot 

fi atinse pentru că nu există vehicule 

comercializabile și fiabile din punct de 

vedere tehnic în conformitate cu 

standardele europene sau din cauza unei 

cereri excesive de astfel de vehicule. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/84 

Amendamentul  84 

Andrzej Grzyb 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propunere de directivă 

Considerentul 10 

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10)Părțile-cheie interesate susțin 

puternic o definiție a vehiculelor 

nepoluante care să țină seama de 

cerințele de reducere a gazelor cu efect de 

seră și a emisiilor de poluanți atmosferici 

provenite de la vehiculele utilitare ușoare și 

grele. Pentru a se asigura că există 

stimulente adecvate pentru a sprijini 

răspândirea pe piață a vehiculelor cu emisii 

scăzute și cu emisii zero în Uniune, 

dispozițiile referitoare la procedurile de 

achiziții publice de aceste tipuri de 

vehicule în temeiul prezentului 

amendament ar trebui aliniate la 

dispozițiile legislației Uniunii privind 

performanța în materie de emisii de CO2 a 

autoturismelor și camionetelor, pentru 

perioada de după 202026. Acțiunile 

desfășurate în temeiul directivei 

modificate vor contribui la respectarea 

cerințelor prevăzute de aceste standarde. O 

abordare mai ambițioasă în ceea ce privește 

achizițiile publice poate oferi un stimul 

suplimentar important pe piață. 

 (10)Directiva modificată ar trebui să 

contribuie la reducerea emisiilor de 

poluanți atmosferici și a gazelor cu efect 

de seră provenite de la vehiculele utilitare 

ușoare și grele. Pentru a se asigura că 

există stimulente adecvate pentru a sprijini 

răspândirea pe piață a vehiculelor cu emisii 

scăzute și cu emisii zero în Uniune, 

dispozițiile referitoare la procedurile de 

achiziții publice de aceste tipuri de 

vehicule în temeiul prezentului 

amendament ar trebui aliniate la 

dispozițiile legislației Uniunii. De 

asemenea, unul dintre obiectivele 

directivei modificate, și anume 

promovarea transportului rutier 

nepoluant, se regăsește printre obiectivele 

Directivei 2014/94/UE. Prin urmare, 

definiția vehiculelor nepoluante ar trebui 

aliniată la dispozițiile 

Directivei 2014/94/UE. Această aliniere 

va crea previzibilitate și stabilitate pe 

termen lung în legislația Uniunii și va 

proteja investițiile făcute deja în 

infrastructura combustibililor alternativi. 
Directiva modificată va contribui, de 

asemenea, la instalarea în continuare a 

infrastructurii pentru combustibili 

alternativi, precum și la respectarea de 
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către vehicule a cerințelor prevăzute de 

cele mai recente standarde în materie de 

emisii de poluanți atmosferici și de gaze 

cu efect de seră. O abordare mai 

ambițioasă în ceea ce privește achizițiile 

publice poate oferi un stimul suplimentar 

important pe piață. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0321/85 

Amendamentul  85 

Andrzej Grzyb 

în numele Grupului PPE 

 

Raport A8-0321/2018 

Andrzej Grzyb 

Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere 

energetic 

(COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD)) 

Propunere de directivă 

Anexa I – nota de subsol după tabelul 4  

 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

*Vehiculele cu emisii zero la țeava de 

evacuare se numără ca 1 vehicul care 

contribuie la mandat. Toate celelalte 

vehicule care îndeplinesc cerințele din 

tabelul 2 din prezenta anexă se numără ca 

0,5 vehicul care contribuie la mandat. 

*Vehiculele cu emisii zero la țeava de 

evacuare se numără ca 1 vehicul care 

contribuie la mandat. Vehiculele cu emisii 

scăzute și vehiculele care utilizează gaz 

natural, cu condiția să funcționeze 

integral cu biometan, fapt care trebuie 

demonstrat printr-un contract de achiziție 

a biometanului sau alte mijloace de 

aprovizionare cu biometan, se numără ca 

0,66 vehicul care contribuie la mandat. 
Toate celelalte vehicule nepoluante se 

numără ca 0,5 vehicul care contribuie la 

mandat. 

Or. en 

 

 


