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Dimensiunile și greutățile autovehiculelor care circulă în Comunitate ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 96/53/CE din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care 

circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și 

internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional (COM(2013)0195 – 

C7-0102/2013 – 2013/0105(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2013)0195), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 din Tratatul privind funcționarea 

Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie 

(C7-0102/2013), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 11 iulie 20131, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor, 

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism (A7-0256/2014), 

1. adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 

substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 

 

                                                 
1  JO C 327, 12.11.2013, p. 133. 



P7_TC1-COD(2013)0105 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 aprilie 2014 în vederea 

adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare 

a Directivei 96/53/CE a Consiliului de stabilire, pentru anumite vehicule rutiere care 

circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul național și 

internațional și a greutății maxime autorizate în traficul internațional 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 91, 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European1,  

după consultarea Comitetului Regiunilor,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară2, 

                                                 
1 JO C 327, 12.11.2013, p. 133. 
2  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014. 



întrucât: 

(1) Cartea albă intitulată „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al 

transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere 

al resurselor”, publicată în 2011 pune accentul asupra necesității de a reduce emisiile 

de gaze cu efect de seră, în special emisiile de dioxid de carbon (CO2), cu 60 % față de 

nivelul din 1990 până în 2050, precum și cu 20 % până în 2020. [AM 1] 

(1a) Întrucât în prezent nu există politici care să trateze emisiile tot mai mari de CO2 ale 

camioanelor, Comisia ar trebui să analizeze introducerea de standarde de eficiență 

în ceea ce privește consumul de carburant pentru camioane, extinzând și mai mult 

abordarea sa legislativă privind autovehiculele și furgonetele. [AM 2] 

(2) În acest cadru, Cartea albă prevede adaptarea Directivei 96/53/CE a Consiliului1, astfel 

încât să se permită reducerea consumului energetic și a emisiilor de gaze cu efect de 

seră, să se adapteze legislația la evoluția tehnologiilor și la noile nevoi ale pieței și să 

se faciliteze transportul intermodal. 

                                                 
1  Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 de stabilire, pentru anumite 

vehicule rutiere care circulă în interiorul Comunității, a dimensiunilor maxime 
autorizate în traficul național și internațional și a greutății maxime autorizate în traficul 
internațional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59). 



(3) Evoluțiile tehnologice includ posibilitatea de adăugare a unor dispozitive aerodinamice 

retractabile sau pliabile în spatele vehiculelor, în special al remorcilor sau al 

semiremorcilor, dar care, în acest mod, depășesc lungimile maxime autorizate în 

temeiul Directivei 96/53/CE. Montarea acestor echipamente poate fi pusă în aplicare 

imediat după intrarea în vigoare a prezentei directive, întrucât produsele sunt 

disponibile pe piață și sunt deja utilizate pe alte continente. Același lucru este valabil 

pentru capotele aerodinamice care absorb energie și dispozitivele de protecție 

antiîmpănare montate lateral în zona roților și în spate, sub remorci, semiremorci și 

vehicule. Acestea pot îmbunătăți semnificativ eficiența energetică a vehiculelor, 

reducând, totodată, considerabil riscul de rănire a altor participanți la trafic. De 

asemenea, prezenta directivă ar trebui să încurajeze și să faciliteze inovarea în 

proiectarea vehiculelor și a unității de transport. [AM 3] 

(3a) Comisia ar trebui să elaboreze, în cadrul măsurilor privind greutatea și 

dimensiunile, o abordare menită să reducă numărul curselor fără încărcătură din 

transportul rutier de mărfuri, precum și norme minime de armonizare în materie de 

cabotaj rutier în vederea evitării practicilor de dumping. Mai mult, revizuirea 

Directivei 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 (Directiva privind 

eurovinieta) ar trebui să servească și pentru a reflecta progresul în estimarea 

costurilor externe și pentru a autoriza internalizarea costurilor externe pentru 

vehiculele grele de marfă. Comisia ar trebui să prezinte, până la 1 ianuarie 2015, o 

propunere de modificare a Directivei privind eurovinieta. [AM 4] 

                                                 
1  Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 17 iunie 1999, 

privind aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri (JO L 187, 20.7.1999, p. 42). 



(4) Vehiculele grele pentru transportul de mărfuri sunt responsabile de circa 26  % din 

emisiile de CO2 din Europa, în timp ce eficiența acestora în ceea ce privește 

consumul de carburant s-a îmbunătățit foarte puțin în ultimii 20 de ani. 

Îmbunătățirea aerodinamicii cabinei autovehiculelor ar permite, de asemenea, câștiguri 

apreciabile în ceea ce privește performanțele energetice ale vehiculelor, dacă este 

aplicată în combinație cu dispozitivele menționate la considerentul (3) de mai sus și 

constituie o măsură necesară de urgență pentru ca sectorul transportului rutier de 

mărfuri să reducă în mod semnificativ emisiile vehiculelor. Cu toate acestea, 

îmbunătățirea menționată nu este posibilă, având în vedere limitele actuale de lungime 

stabilite prin Directiva 96/53/CE, fără o reducere a capacității vehiculelor, ceea ce ar 

pune în pericol echilibrul economic al sectorului. Prin urmare, este necesar să se 

prevadă o derogare de la această lungime maximă. Nicio derogare nu ar trebui 

utilizată pentru a crește sarcina utilă a vehiculului. [AM 5] 



(5) Comisia prevede, în cadrul orientărilor pentru politica de siguranță rutieră 2011-2020, 

acțiuni care vizează îmbunătățirea siguranței vehiculelor și sporirea gradului de 

protecție pentru participanții la trafic vulnerabili. Importanța vizibilității conducătorilor 

de vehicule a fost, de asemenea, subliniată în raportul Comisiei către Parlamentul 

European și Consiliu referitor la punerea în aplicare a Directivei 2007/38/CE a 

Parlamentului European și al Consiliului1 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare 

a vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate. 

Introducerea unor noi profile ale cabinelor va contribui, de asemenea, la îmbunătățirea 

siguranței rutiere prin reducerea unghiului mort care restrânge zona de vizibilitate a 

conducătorilor auto, în special în zona de sub parbriz și în zonele laterale ale 

vehiculelor, permițând astfel evitarea a numeroase accidente mortale în rândul 

participanților la trafic vulnerabili, precum pietonii sau bicicliștii. Noile profile ale 

cabinelor ar trebui, prin urmare, să devină obligatorii după o perioadă de tranziție 

corespunzătoare. Noile profile vor permite ar trebui să permită, de asemenea, 

echiparea cu structuri de absorbție a energiei în caz de coliziune. În plus, câștigul 

potențial de volum al cabinei va permite ameliorarea confortului și a siguranței 

conducătorului auto. [AM 6] 

                                                 
1  Directiva 2007/38/CE din 11 iulie 2007 privind postechiparea cu oglinzi retrovizoare a 

vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri înmatriculate în Comunitate (JO L 184, 
14.7.2007, p. 25). 



(6) Dispozitivele aerodinamice și montarea acestora pe vehicule trebuie să fie supuse unor 

testări, în conformitate cu procedura de testare pentru măsurarea performanței 

aerodinamice, în curs de a fi elaborată de Comisia Europeană, înainte de a fi scoase 

pe piață. În acest scop, statele membre vor emite certificate care vor fi recunoscute de 

celelalte state membre. Comisia ar trebui să elaboreze orientări tehnice detaliate 

privind aplicarea acestor certificate și cerințele legate de ele. [AM 7] 

(6a) În Cartea albă privind transporturile publicată în 2011 se prevede că un procent de 

30% din transportul rutier de mărfuri pe distanțe de peste 300 km ar trebui să fie 

transferat până în 2030 către alte moduri de transport, cum ar fi transportul feroviar 

sau naval, acest procent trebuind să depășească 50% până în 2050, cu ajutorul 

coridoarelor de transport de marfă eficiente și ecologice. Pentru a îndeplini acest 

obiectiv va fi necesar să se dezvolte o infrastructură corespunzătoare. Acest obiectiv 

a fost adoptat de Parlamentul European în Rezoluția sa din 15 decembrie 2011 

referitoare la Foaia de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor – 

Către un sistem de transport competitiv și eficient din punctul de vedere al 

resurselor1. [AM 8] 

                                                 
1  JO C 168 E, 14.6.2013, p. 72. 



(6b) Pentru a îndeplini obiectivele Cărții albe privind transporturile publicate în 2011, 

revizuirea Directivei 96/53/CE va prezenta o ocazie de îmbunătățire a siguranței și 

confortului conducătorilor auto, ținând seama de cerințele prevăzute de Directiva 

89/391/CEE  a Consiliului1 (Directiva-cadru privind securitatea și sănătatea la locul 

de muncă). [AM 9] 

(7) Vehiculele cu o lungime mai mare pot fi utilizate în regim transfrontalier cu condiția 

ca cele două state membre implicate să permită acest lucru și sub rezerva îndeplinirii 

condițiilor de derogare prevăzute la articolul 4 alineatele (3), (4) sau (5) din directivă. 

Comisia Europeană a furnizat deja orientări cu privire la aplicarea articolului 4 din 

directivă. Operațiunile de transport vizate la articolul 4 alineatul (4) nu afectează în 

mod semnificativ concurența internațională în măsura în care utilizarea transfrontalieră 

se limitează la două state membre în care infrastructura existentă și cerințele de 

siguranță rutieră permit acest lucru. În acest mod se realizează un echilibru între 

dreptul deținut de statele membre în virtutea principiului subsidiarității de a decide 

asupra soluțiilor de transport adecvate circumstanțelor lor specifice, pe de o parte, și 

nevoia de a nu perturba funcționarea pieței interne prin intermediul unor astfel de 

politici, pe de altă parte. Dispozițiile articolului 4 alineatul (4) se clarifică în acest sens. 

[AM 10] 

                                                 
1  Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de 

măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul 
de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1). 



(8) Utilizarea de motoare alternative, care nu sunt bazate exclusiv pe energia fosilă și care, 

prin urmare, nu sunt poluante sau sunt mai puțin poluante, precum motoarele electrice 

sau hibride, la vehiculele grele pentru transportul de mărfuri sau la autobuze (în special 

în mediul urban sau periurban) conduce la un surplus de greutate care nu trebuie să fie 

contabilizat în detrimentul sarcinii utile a vehiculului, pentru a nu penaliza din punct 

de vedere economic sectorul transportului rutier. Vehiculelor care folosesc tehnologii 

cu emisii reduse de dioxid de carbon ar trebui să li se permită să depășească 

greutatea maximă cu până la o tonă, în funcție de greutatea impusă de tehnologia 

respectivă. Surplusul de greutate nu ar trebui însă să mărească capacitatea de 

încărcare a vehiculului. Principiul neutralității tehnologice ar trebui în continuare 

respectat. [AM 11] 



(9) Cartea albă privind transporturile insistă, de asemenea, cu privire la necesitatea de a 

urmări evoluțiile transportului intermodal, în special în materie de containerizare, 

domeniu în care sunt utilizate din ce în ce mai frecvent containerele de 45 de picioare. 

Acestea circulă pe calea ferată sau pe căi navigabile. Cu toate acestea, componentele 

rutiere ale rutelor intermodale nu pot fi parcurse în prezent decât cu ajutorul unor 

proceduri administrative care reprezintă o constrângere atât pentru statele membre, cât 

și pentru operatorii de transport sau în cazul utilizării unor containere cu colțuri 

șanfrenate brevetate, al căror cost este prohibitiv. Creșterea cu 15 cm a lungimii 

autorizate pentru vehiculele care transportă aceste containere poate scuti operatorii de 

transport de procedurile administrative pe care le îndeplinesc în prezent și poate 

facilita transportul intermodal, fără a atrage riscuri sau prejudicii pentru ceilalți 

participanți la trafic sau pentru infrastructură. În raport cu lungimea totală a unui 

vehicul greu articulat pentru transportul de mărfuri (16,50 m), un adaos de numai 15 

cm nu creează, practic, vreun risc suplimentar pentru siguranța rutieră. În conformitate 

cu orientările de politică formulate de Cartea albă privind transporturile, această 

creștere nu este însă autorizată decât pentru transportul intermodal pentru care 

componenta rutieră nu depășește 300 km, corespunzător operațiunilor care implică o 

componentă feroviară, fluvială sau maritimă. Această distanță pare suficientă pentru a 

lega un amplasament industrial sau comercial de un terminal feroviar de marfă sau de 

un port fluvial. Pentru a asigura legătura cu un port maritim și a susține dezvoltarea 

autostrăzilor maritime, este posibilă o distanță mai lungă pentru desfășurarea unei 

operațiuni de transport maritim intraeuropean de scurtă distanță. [AM 12] 



(10) Pentru a promova în continuare transportul intermodal și pentru a ține seama de 

greutatea fără încărcătură a containerelor de 45 de picioare, este necesară extinderea 

dispoziției prin care se autorizează circulația unor ansambluri de vehicule cu 5 sau 6 

osii cu masa de 44 de tone care transportă, în regim intermodal, containere de 40 de 

picioare, pentru a cuprinde și ansamblurile de vehicule care transportă containere de 45 

de picioare. 

(11) După adoptarea Directivei 96/53/CE, greutatea medie a pasagerilor autocarelor, 

precum și cea a bagajelor acestora au crescut în mod substanțial, fapt ce a condus la o 

reducere progresivă a numărului de pasageri transportați, ținând seama de limitele de 

greutate impuse de directivă. Necesitatea de a favoriza transportul colectiv în 

detrimentul celui individual, în vederea asigurării unei mai bune eficiențe energetice, 

impune reinstituirea numărului anterior de pasageri prevăzut pentru un autocar, cu 

luarea în calcul a acestei creșteri a greutății pasagerilor și a bagajelor lor. Acest lucru 

se poate realiza printr-o creștere a greutății admisibile a autocarelor cu două osii, în 

limite care permit, în același timp, utilizarea infrastructurilor fără a provoca o uzură 

accelerată a acestora. 



(12) Autoritățile însărcinate cu asigurarea respectării dispozițiilor privind transportul rutier 

constată un număr sporit de infracțiuni, uneori grave, în special legate de greutatea 

vehiculelor de transport. Această situație este generată de numărul insuficient de 

controale realizate în temeiul Directivei 96/53/CE sau de eficiența redusă a acestora. 

De altfel, procedurile și normele de control diferă între statele membre, ceea ce creează 

situații de incertitudine juridică pentru conducătorii auto ale căror vehicule circulă în 

mai multe state membre ale Uniunii. În plus, operatorii de transport care nu respectă 

normele în domeniu beneficiază de un avantaj competitiv semnificativ față de 

operatorii de transport concurenți care respectă reglementările, precum și față de alte 

moduri de transport. Această situație constituie un obstacol în calea bunei funcționări a 

pieței interne și un risc pentru siguranța rutieră. Prin urmare, este important ca statele 

membre să mărească frecvența și eficiența controalelor efectuate, atât în cazul 

controalelor manuale, cât și al preselecțiilor în vederea unor astfel de controale, pe 

baza unui sistem de clasificare în funcție de gradul de risc. [AM 13] 



(13) În prezent sunt disponibile soluții tehnologice simple, fixe sau mobile, care permit 

preselecția vehiculelor asupra cărora există suspiciuni de infracțiune, fără a fi necesară 

oprirea lor, procedură care afectează mai puțin fluiditatea traficului, este mai puțin 

costisitoare și permite condiții optime de siguranță. Anumite dispozitive de autocontrol 

pot fi montate la bordul vehiculelor grele pentru transportul de mărfuri, cu ajutorul 

cărora conducătorii auto pot afla dacă vehiculele respective sunt conforme cu 

legislația. Aceste dispozitive la bord pot, de asemenea, să comunice date agenților sau 

sistemelor automate de control rutier, fără a fi necesară oprirea vehiculului, prin 

utilizarea unei interfețe de comunicare cu microunde. În cadrul preselecției, pentru 

asigurarea eficacității controlului rutier pe teritoriul Uniunii, ar fi adecvată impunerea 

unui prag minim de o cântărire la 2 000 de kilometri pe vehicul, permițându-se în acest 

mod controlul fiecărui vehicul la fiecare trei zile, în medie statistică. 



(14) Constatarea unui număr ridicat de încălcări ale dispozițiilor Directivei 96/53/CE se 

asociază, în mare măsură, nivelului scăzut al efectului de descurajare al sancțiunilor 

prevăzute de legislația statelor membre pentru încălcări ale acestor dispoziții sau chiar 

absenței unor astfel de sancțiuni. Acest neajuns este amplificat și de marea diversitate a 

nivelurilor sancțiunilor administrative aplicabile în diferite state membre. În vederea 

remedierii acestor neajunsuri este necesar să se procedeze la o apropiere, la scară 

europeană, a nivelurilor și categoriilor de sancțiuni administrative aplicabile pentru 

încălcările Directivei 96/53/CE. Sancțiunile respective trebuie să fie eficiente, 

proporționale, nediscriminatorii și să aibă efect de descurajare. [AM 14] 



(15) Autoritățile de control din statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a efectua 

schimburi de informații în vederea eficientizării controalelor privind greutatea 

vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule la scară internațională și a facilitării derulării 

în bune condiții a acestor controale, în special în sensul identificării contravenienților, 

al descrierii infracțiunilor și a sancțiunilor aplicate, precum și pentru stabilirea bunei 

reputații a întreprinderii în cauză. Punctul de contact desemnat în conformitate cu 18 

alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al 

Consiliului1 ar putea servi drept bază pentru acest schimb de informații 

(16) Este important ca Parlamentul European și Consiliul să fie informate periodic cu 

privire la controalele efectuate de către statele membre asupra traficului rutier. Aceste 

informații, furnizate de către statele membre prin intermediul punctelor lor de 

contact, vor permite Comisiei să se asigure cu privire la respectarea prezentei directive 

de către operatorii de transport și să stabilească dacă este necesară sau nu elaborarea 

unor măsuri coercitive suplimentare. [AM 15] 

                                                 
1 Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 

octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care trebuie 
îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și de abrogare a 
Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51). 



(16a) Comisia ar trebui să revizuiască anexa I la Directiva 96/53/CE și să prezinte un 

raport cu privire la punerea în aplicare a acesteia, ținând seama, printre altele, de 

consecințele asupra concurenței la nivel internațional, de repartiția modală, de 

costurile generate de adaptarea infrastructurii și de obiectivele în materie de mediu 

și siguranță ale Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute în Cartea albă privind 

transporturile, publicată în 2011. [AM 16] 



(17) Comisia trebuie ar trebui să fie abilitată să adopte acte delegate, conform articolului 

290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a defini cerințele 

impuse pentru noile dispozitive aerodinamice și noile dispozitive de protecție 

antiîmpănare montate în zona laterală sau în spatele vehiculelor sau pentru 

proiectarea de noi autovehicule, în vederea revizuirii procedurilor europene de 

omologare prevăzute în Directiva 2007/46/CE  a Parlamentului European și a 

Consiliului1 în cadrul reglementărilor CEE-ONU, specificațiile tehnice care permit 

asigurarea interoperabilității complete a dispozitivelor de cântărire la bord, precum și 

orientările privind procedurile de control al greutății vehiculelor în circulație. Este 

deosebit de important ca, în timpul desfășurării lucrărilor pregătitoare, Comisia să 

organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.  Atunci când pregătește și 

elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și 

în mod corespunzător a documentelor relevante către Parlamentul European și către 

Consiliu La aceste consultări ar trebui să participe părțile interesate, cum ar fi 

producători, asociații ale conducătorilor auto și asociații pentru siguranța rutieră, 

autorități rutiere și centre de formare. Comisia publică un raport cu privire la 

rezultatul consultărilor. Părților interesate ar trebui să li se acorde suficient timp 

pentru a îndeplini aceste cerințe. [AM 17] 

                                                 
1  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 

2007de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor 
acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate 
destinate vehiculelor respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1). 



(18) Deoarece obiectivele prezentei directive nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către 

statele membre și, în consecință, datorită anvergurii și efectelor prezentei directive, pot 

fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsurile necesare în 

conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind 

Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității prevăzut la același 

articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge acest 

obiectiv. 

(19) Prin urmare, Directiva 96/53/CE trebuie modificată în consecință, 

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:  



Articolul 1 

Directiva 96/53/CE se modifică după cum urmează: 

1. Trimiterile la Directiva 70/156/CEE a Consiliului se înlocuiesc printr-o trimitere la 

Directiva 2007/46/CE. 

2. Se adaugă următoarele definiții la articolul 2 primul paragraf: 

– „vehicul cu propulsie hibridă” înseamnă un vehicul în sensul Directivei 

2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de 

stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, 

precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate 

vehiculelor respective1, prevăzut cu unul sau mai multe motoare de tracțiune care 

funcționează pe bază de curent electric și care nu sunt racordate în permanență la 

rețea și cu unul sau mai multe motoare de tracțiune cu combustie internă; 

„tehnologie cu emisii reduse de dioxid de carbon” înseamnă o tehnologie care 

nu se bazează integral pe sursele de combustibili fosili pentru alimentarea cu 

energie a sectorului transporturilor și care contribuie semnificativ la 

decarbonizarea transporturilor. Printre sursele de energie se numără:  

– energia electrică; 

– hidrogenul; 

                                                 
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1. 



– combustibili sintetici;  

– biocarburanți avansați; 

– gaze naturale, inclusiv biometanul în stare gazoasă (gaz natural 

comprimat – GNC) și lichidă (gaz natural lichefiat – GNL); și 

– căldura reziduală; [AM 18] 

– „vehicul electric” înseamnă un vehicul în sensul Directivei 2007/46/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 

cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a 

sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor 

respective1, prevăzut cu unul sau mai multe motoare de tracțiune care 

funcționează pe bază de curent electric și care nu sunt racordate în permanență la 

rețea, [AM 19] 

– „unitate de transport intermodal încărcare intermodală” înseamnă o unitate care 

se poate încadra în următoarele categorii: container, caroserie mobilă, 

semiremorcă; [AM 20 Acest amendament se aplică întregului text] 

                                                 
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1. 



(a) Se elimină cuvintele „național” și „intern” de la alineatul (1) literele (a) și (b). 

[AM 21] 

(b) Prima teză de la articolul 4 alineatul (4) al doilea paragraf se înlocuiește cu 

următoarea teză: 

„Se consideră că operațiunile de transport nu afectează în mod semnificativ 

concurența internațională în sectorul transporturilor dacă sunt efectuate pe 

teritoriul unui stat membru sau, în cazul unei operațiuni transfrontaliere, numai 

între două state membre vecine care au adoptat, fiecare în parte, măsuri în 

temeiul prezentului alineat și dacă se îndeplinește una dintre condițiile de la 

literele (a) și (b):” [AM 22] 

3. Articolul 4 alineatul (6) se elimină. 

4. Articolul 5 se modifică după cum urmează:  

(a) se elimină următoarele cuvinte „Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (6)”. 

(b) litera (b) se elimină. 



5. Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text: 

Articolul 8  

(1) În scopul îmbunătățirii performanțelor aerodinamice ale vehiculelor sau ale 

ansamblurilor de vehicule, lungimile maxime prevăzute la anexa I punctul 1.1 

pot fi depășite cu până la 500 mm în cazul vehiculelor sau ansamblurilor de 

vehicule prevăzute cu dispozitive care îndeplinesc cerințele de mai jos. Aceste 

depășiri sunt admise numai cu scopul de a permite adăugarea în spatele 

vehiculelor sau al ansamblurilor de vehicule a unor dispozitive care să asigure o 

îmbunătățire a caracteristicilor aerodinamice ale acestora. [AM 23] 

(2) Cerințele de performanță și de siguranță care trebuie să fie respectate de 

dispozitivele menționate la alineatul (1) sunt următoarele: 

– îmbunătățirea semnificativă a performanțelor aerodinamice ale vehiculelor,  



– în ceea ce privește siguranța rutieră și siguranța transportului intermodal, în 

special:  

(i) fixarea și menținerea pe poziție în timp a dispozitivelor, pentru a 

limita riscul se asigura că nu există niciun risc de desprindere; 

[AM 24] 

(ii) un sistem de semnalizare diurnă și nocturnă, care să respecte 

normele omologării de tip în ceea ce privește montarea de 

dispozitive de iluminare și semnalizare luminoasă, eficient în 

condiții meteorologice nefavorabile, care să permită vizualizarea de 

către ceilalți participanți la trafic a gabaritului exterior al vehiculului; 

[AM 25] 

(iii) o proiectare care să limiteze riscurile pentru celelalte vehicule și 

pasagerii acestora în caz de coliziune;  

(iv) dispozitivul nu sporește în mod semnificativ riscul de răsturnare la 

acțiunea vânturilor laterale; 

(iva) o proiectare care să nu reducă vizibilitatea conducătorului auto în 

partea din spate a vehiculului; [AM 26] 

– integrarea în rețelele existente, în special:  

(i) menținerea manevrabilității vehiculelor sau a ansamblurilor de 

vehicule pe infrastructurile rutiere, urbane și interurbane;  



(ii) pentru remorcile și semiremorcile în cauză, integrarea în unitățile 

feroviare, maritime și fluviale în cadrul operațiunilor de transport 

intermodal;  

(iii) aceste dispozitive pot fi pliate, retractate sau mutate cu ușurință de 

către conducătorul auto. [AM 27]  

Depășirea limitelor maxime de lungime nu atrage creșterea capacității de 

încărcare a vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule. [AM 28] 

(3) Înainte de punerea lor pe piață, dispozitivele aerodinamice adăugate și montarea 

acestora pe vehicule sunt supuse autorizării de către statele membre, care în 

conformitate cu Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului*. Statele membre eliberează un certificat în acest sens. Prin acesta se 

atestă respectarea cerințelor menționate la alineatul (2) de mai sus și se indică 

faptul că dispozitivul contribuie în mod semnificativ la îmbunătățirea 

performanțelor aerodinamice. Certificatele de autorizare eliberate într-un stat 

membru sunt recunoscute de către celelalte state membre. [AM 29] 



(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 

16, pentru a completa cerințele menționate la alineatul (2). Acestea se prezintă 

sub forma unor caracteristici tehnice, a unor niveluri minime de performanță, a 

unor constrângeri privind proiectarea și a unor proceduri care vizează instituirea 

certificatului de testare menționat la alineatul (3). Actele delegate se adoptă 

prima dată în termen de maxim doi ani de la publicarea prezentei directive. 

[AM 30] 

Atunci când își exercită competențele, Comisia asigură coerența cu actele 

legislative ale Uniunii referitoare la omologarea de tip. [AM 31] 

(5) Până la adoptarea actelor delegate, este permisă circulația vehiculelor sau a 

ansamblurilor de vehicule prevăzute cu dispozitive aerodinamice în partea din 

spate care îndeplinesc cerințele menționate la alineatul (2) și care sunt testate în 

conformitate cu alineatul (3) în cazul în care lungimile acestora depășesc cu 

maximum 2 m lungimea stabilită la anexa I punctul 1.1. Această măsură 

tranzitorie se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei directive. 

[AM 32] 

___________________ 

* Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 

septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și 

remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice 

separate destinate vehiculelor respective (JO L 263, 9.10.2007, p. 1). 

6. Articolul 8 se elimină. 



7. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 9  

(1) În scopul ameliorării performanțelor aerodinamice și de siguranță rutieră ale 

vehiculelor sau ale ansamblurilor de vehicule, lungimile maxime prevăzute la 

anexa I punctul 1.1 pot fi depășite în cazul vehiculelor sau al ansamblurilor de 

vehicule care îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatul (2) de mai jos. Aceste 

depășiri sunt admise în special pentru a permite o construcție a cabinelor 

tractoarelor care să asigure o îmbunătățire a caracteristicilor aerodinamice ale 

vehiculelor sau ale ansamblurilor de vehicule, precum și a siguranței rutiere 

pentru participanții la trafic vulnerabili și pentru vehiculele implicate în 

coliziuni ale părții din spate. [AM 33] 

(2) Cerințele de performanță și de siguranță care trebuie respectate de cabinele 

menționate la alineatul (1) sunt următoarele: 

 îmbunătățirea performanțelor aerodinamice ale vehiculelor, 

 sporirea siguranței rutiere și a siguranței transportului intermodal, în 

special pentru asigurarea următoarelor condiții datorate formei părții 

frontale a cabinei:  



(i) îmbunătățește vizibilitatea directă, astfel încât conducătorul auto are 

o mai bună vizibilitate asupra participanților la trafic vulnerabili, în 

special ca urmare a unei reduceri a unghiului mort unghiurilor 

moarte care restrânge restrâng zona de vizibilitate sub parbrizul din 

față și de jur împrejurul cabinei, montându-se, după caz, 

echipamente suplimentare, cum ar fi oglinzile sau sistemele de 

camere de luat vederi; [AM 34] 

(ii) sunt reduse pagubele produse în caz de coliziune, cu alte vehicule și 

este îmbunătățită performanța în materie de absorbție de energie a 

cabinelor, prin montarea unui sistem de gestionare a coliziunilor 

cu absorbție de energie; [AM 35] 

(iia) se îmbunătățește gradul de protecție a pietonilor prin adaptarea 

proiectării părții frontale în vederea reducerii la minimum a 

riscului de a strivi participanții la trafic vulnerabili în cazul 

coliziunii cu aceștia, favorizându-se devierea în lateral a 

participanților vulnerabili; [AM 36] 

 manevrabilitatea vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule în cadrul 

infrastructurilor, fără a se impune limitări cu privire la utilizarea 

vehiculelor în terminalele intermodale, 

 confortul și siguranța conducătorilor auto, în vederea îmbunătățirii 

condițiilor de muncă. [AM 37] 



Depășirea limitelor maxime de lungime nu atrage creșterea capacității 

vehiculelor sau a ansamblurilor de vehicule.  

(2a) În scopul îmbunătățirii siguranței și confortului conducătorului auto și, în 

final, pentru a se asigura îmbunătățirea siguranței rutiere a vehiculelor care 

se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive, cerințele de 

siguranță și confort menționate la articolul 9 alineatul (2) care trebuie 

respectate de cabinele de conducere sunt următoarele: 

 conformitatea cu cerințele prevăzute în Directiva-cadru 89/391/CEE al 

Consiliului* (Directiva-cadru privind securitatea și sănătatea la locul de 

muncă) privind securitatea și siguranța la locul de muncă și cu ierarhia 

măsurilor de prevenire prevăzută de aceasta în vederea eliminării 

surselor de vibrație transmise întregului corp și ale afecțiunilor musculo 

scheletale; 

 prevederea cabinei de conducere cu elemente de siguranță, începând cu 

o ieșire de siguranță din cabină în caz de incendiu; 

 creșterea dimensiunii cabinei de conducere, pentru a se adapta la 

cerințele de siguranță și confort pentru scaunele și cușetele 

conducătorului auto, ținând seama de situațiile de urgență. [AM 38] 



(3) Înainte de punerea pe piață a noilor modele de autovehicule, statele membre 

testează performanțele aerodinamice și în materie de siguranță ale acestora în 

conformitate cu Directiva 2007/46/CE și eliberează un certificat în acest sens, 

prin care se atestă respectarea cerințelor de la alineatul (2) de mai sus. Testarea 

performanțelor aerodinamice ale acestor vehicule se face în conformitate cu 

normele relevante de măsurare a performanțelor aerodinamice elaborate de 

Comisie. Certificatele de testare eliberate într-un stat membru sunt recunoscute 

de către celelalte state membre. [AM 39] 

(3a) Pentru vehiculele sau ansamblurile de vehicule noi din categoriile N2 și N3 se 

utilizează cabine care respectă cerințele de siguranță menționate la articolul 9 

alineatul (2) începând cu [șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentei 

directive]. [AM 40] 



(4) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 

și în conformitate cu reglementările CEE-ONU existente, în completarea 

cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească noile cabine ale tractoarelor, 

menționate la alineatul (2). Acestea se prezintă sub forma unor caracteristici 

tehnice, a unor niveluri minime de performanță aerodinamică și în materie de 

siguranță, a unor constrângeri privind proiectarea și a unor proceduri care 

vizează instituirea certificatului de testare menționat la alineatul (3). Actele 

delegate se adoptă prima dată în termen de maxim 2 ani de la publicarea 

prezentei directive. [AM 41] 

____________________ 

* Directiva 89/391/CEE a Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în 

aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății 

lucrătorilor la locul de muncă (JO L 183, 29.6.1989, p. 1)” 

8. La articolul 10, cuvintele „de la data menționată în articolul 11" se înlocuiesc cu "de la 

17 septembrie 1997”.  

9. Articolul 10a se înlocuiește cu textul următor: 

„Articolul 10a 

Greutățile maxime ale vehiculelor cu propulsie hibridă sau cu propulsie exclusiv 

electrică sunt care sunt echipate cu tehnologii cu emisii reduse de dioxid de carbon 

sunt cele indicate la anexa I punctul 2.3.1 2.3.4. [AM 42] 



Vehiculele cu propulsie hibridă sau electrică echipate cu tehnologii cu emisii reduse 

de dioxid de carbon trebuie, totuși, să respecte limitele indicate la anexa I punctul 3: 

Greutatea maximă autorizată pe osie. [AM 43] 

10. Articolul 11 se înlocuiește cu următorul text:  

„Articolul 11  

Dimensiunile maxime stabilite la anexa I punctele 1.1 și 1.6 pot fi depășite cu 15 cm în 

cazul vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule care efectuează un transport de 

containere sau caroserii mobile de 45 de picioare, în cazul în care transportul rutier al 

containerului sau al caroseriei mobile face parte dintr-o operațiune de transport 

intermodal combinat. [AM 44] 



În sensul prezentului articol și al punctului 2.2.2 litera (c) de la anexa I, operațiunea de 

transport intermodal utilizează cel puțin transportul feroviar, fluvial sau maritim. 

Operațiunea implică, de asemenea, și o componentă rutieră pentru parcursul inițial 

și/sau terminal. Fiecare dintre componentele rutiere are o lungime mai mică de 300 km 

pe teritoriul Uniunii Europene sau până la terminalele cele mai apropiate între care 

există un serviciu regulat. Sunt, de asemenea, considerate operațiuni de transport 

intermodal operațiunile care utilizează transportul maritim intraeuropean de scurtă 

distanță, indiferent de lungimile parcursurilor rutiere inițiale și terminale. Parcursul 

inițial și parcursul terminal rutier pentru o operațiune care utilizează transportul 

maritim intraeuropean de scurtă distanță se întind între punctul de încărcare a mărfii și 

portul maritim corespunzător cel mai apropiat pentru ruta inițială și/sau, dacă este 

cazul, între portul maritim corespunzător cel mai apropiat și punctul de descărcare a 

mărfii pentru ruta terminală. Comisia elaborează, după caz, până în 2017, o 

propunere legislativă de modificare a Directivei 92/106/CEE a Consiliului și, în 

special, a definiției actuale a transportului combinat, pentru a se ține seama de 

evoluția containerizării și în vederea înlesnirii dezvoltării unui transport intermodal 

eficient. [AM 45] 

__________________ 

*  Directiva 92/106/CEE a Consiliului din 7 decembrie 1992 privind stabilirea de 

norme comune pentru anumite tipuri de transporturi combinate de mărfuri 

între state membre (JO L 368, 17.12.1992, p. 38).” 



11. Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 12  

(1) Statele membre asigură un dispozitiv de preselecție, și control focalizat al și 

realizare a controalelor vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație, 

în vederea asigurării respectării obligațiilor prevăzute de prezenta directivă. 

[AM 46] 

Statele membre se asigură că informațiile privind numărul și gravitatea 

cazurilor de încălcare a prezentei directive comise de o întreprindere sunt 

introduse în sistemul de clasificare în funcție de gradul de risc prevăzut la 

articolul 9 din Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului. [AM 47] 

Atunci când identifică vehicule care urmează a fi supuse unui control, statele 

membre pot selecta cu prioritate vehicule exploatate de întreprinderi cu un 

profil de risc ridicat, în conformitate cu dispozițiile Directivei 2006/22/CE. 

Vehiculele pot fi, de asemenea, selecționate în mod aleatoriu în vederea 

efectuării controalelor. [AM 48] 



(2) După expirarea unui termen de doi ani începând cu data intrării în vigoare a 

prezentei directive, statele membre efectuează măsurători ale greutății 

vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule în circulație. Aceste măsurători în 

scopul preselecției vizează sporirea eficienței controalelor și identificarea 

vehiculelor asupra cărora există suspiciuni de infracțiune și care trebuie să fie 

controlate manual. Măsurătorile se pot efectua cu ajutorul unor sisteme automate 

amplasate pe infrastructuri sau cu sisteme montate la bordul vehiculelor, în 

conformitate cu alineatul (6) de mai jos. Sistemele automate trebuie să permită 

identificarea vehiculelor asupra cărora există suspiciuni legate de depășirea 

greutății maxime autorizate. Întrucât aceste sisteme automate nu sunt utilizate 

decât pentru o preselecție, și nu pentru a stabili o infracțiune, certificarea lor de 

către statele membre nu este obligatorie. Sistemele de la bordul vehiculelor pot 

fi combinate cu tahografe digitale montate pe vehicule în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al 

Consiliului. [AM 49] 

(3) Statele membre efectuează un număr de măsurători de preselecție reprezentând 

cel puțin o cântărire la 2 000 de kilometri pe vehicul, în medie anuală.  



(4) Statele membre se asigură că autoritățile competente efectuează schimburile de 

informații necesare în scopul eficientizării acestor controale la nivelul Uniunii, 

precum și în scopul facilitării derulării acestora, în special prin punctul de 

contact național însărcinat cu schimbul de informații cu celelalte state membre. 

Aceste informații necesare se referă în special la identificarea contravenienților, 

la descrierea infracțiunilor comise și a sancțiunilor aplicate, precum și la buna 

reputație a întreprinderii în cauză. Punctul de contact este desemnat în 

conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

al Parlamentului European și al Consiliului***.  

(5) Vehiculele suspectate de exces de greutate în urma preselecției efectuate în 

conformitate cu alineatul (2) sunt supuse cel puțin uneia dintre următoarele 

măsurători: 

(i) control rutier cu un echipament de măsurare omologat după interceptarea 

vehiculului;  

(ii) transmiterea către întreprinderea de transport a informației privind 

suspectarea de supraîncărcare a vehiculului; 

(iii) controlul întreprinderii de transport la sediul acesteia, în special în caz de 

recidivă, după transmiterea informației menționate la subpunctul (ii). 



(6) În conformitate cu alineatul (1), statele membre încurajează echiparea 

vehiculelor și a ansamblurilor vehiculele și ansamblurile de vehicule noi din 

categoriile N2 și N3 sunt echipate cu dispozitive sisteme de cântărire la bord 

(greutate totală și greutate pe osie) care permit transmiterea în orice moment a 

datelor de cântărire de la un vehicul în mișcare către autoritatea care efectuează 

controale rutiere sau care este însărcinată cu reglementarea transportului de 

mărfuri începând de la [cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei 

directive]. Comunicarea se face prin intermediul interfeței definite de standardele 

CEN DSRC**** EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 și ISO 14906. 

Informațiile sunt accesibile și pentru conducătorul auto. [AM 50] 

(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu articolul 

16, în ceea ce privește:  

– specificațiile tehnice complementare care permit asigurarea 

interoperabilității complete, la nivelul Uniunii, a echipamentelor de 

cântărire la bord menționate la alineatul (6) de mai sus, astfel încât 

autoritățile din orice stat membru să poată comunica în același mod cu 

vehiculele și ansamblurile de vehicule înregistrate în orice stat membru, și, 

dacă este cazul, să schimbe informațiile primite cu autoritățile din alte state 

membre.  



– procedurile de control în scopul preselecției menționate la alineatul (2) al 

prezentului articol, specificațiile tehnice pentru mijloacele materiale 

utilizate pentru aceste controale de preselecție, cerințele privind precizia și 

normele de utilizare a acestor mijloace materiale. Scopul acestor proceduri, 

specificații și norme de utilizare este asigurarea efectuării controalelor în 

același mod în toate statele membre, garantând astfel egalitatea de 

tratament pentru toți operatorii de transport, pe întreg teritoriul Uniunii. 

– procedurile și specificațiile comune necesare atingerii unui nivel 

suficient de fiabilitate, care să permită ca sistemele de la bord să fie 

utilizate în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor prezentei directive, 

în special a articolului 13. [AM 51] 

(7a) Comisia evaluează dacă sistemele de la bord, atunci când sunt interconectate 

la tahograful digital, pot fi utile în punerea în aplicare a altor acte legislative 

privind transportul rutier. Atunci când este cazul, Comisia prezintă propuneri 

legislative. [AM 52] 

_______________ 

* Directiva 2006/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 

2006 privind condițiile minime pentru punerea în aplicare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 3820/85 și (CEE) nr. 3821/85 ale Consiliului privind legislația 

socială referitoare la activitățile de transport rutier și de abrogare a Directivei 

88/599/CEE a Consiliului (JO L 102, 11.4.2006, p. 35). 

** Regulamentul (UE) nr. 165/2014 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 4 februarie 2014 privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de 

înregistrare în transportul rutier și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

561/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind armonizarea 

anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere 

(JO L 60, 28.2.2014, p. 1). 

*** Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 

din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condițiile care 

trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupației de operator de transport rutier și 

de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 300, 14.11.2009, p. 51). 

****  DSRC: Dedicated Short Range Communications. 



12. Articolul 13 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 13 

(1) Încălcările dispozițiilor prezentei directive sunt clasificate în diverse categorii, 

după gravitate. 

(2) Supraîncărcarea cu mai puțin de 5 % 2 % din greutatea maximă autorizată la 

punctele 2, 3, 4.1 și 4.3 din anexa 1 atrage un avertisment scris către 

întreprinderea de transport și poate atrage o sancțiune, dacă legislația națională 

prevede acest tip de sancțiune. [AM 53] 

(3) Supraîncărcarea cu 5 2 până la 10 % din greutatea maximă autorizată la punctele 

2, 3, 4.1 și 4.3 din anexa 1 este considerată infracțiune minoră în sensul prezentei 

directive și atrage o sancțiune financiară. Autoritățile de control pot, de 

asemenea, să imobilizeze vehiculul pentru reducerea încărcăturii până la 

atingerea greutății maxime autorizate. [AM 54] 



(4) Supraîncărcarea cu 10 până la 20 % 15 % din greutatea maximă autorizată la 

punctele 2, 3, 4.1 și 4.3 din anexa 1 este considerată infracțiune gravă în sensul 

prezentei directive. Aceasta atrage o sancțiune financiară și imobilizarea 

imediată a vehiculului pentru reducerea încărcăturii până la atingerea greutății 

maxime autorizate. [AM 55] 

(5) Supraîncărcarea cu peste 20 % 15 % din greutatea maximă autorizată la punctele 

2, 3, 4.1 și 4.3 din anexa 1 este considerată infracțiune foarte gravă în sensul 

prezentei directive, având în vedere riscurile sporite pentru ceilalți participanți la 

trafic. Aceasta atrage imobilizarea imediată a vehiculului pentru reducerea 

încărcăturii până la atingerea greutății maxime autorizate, precum și o sancțiune 

financiară. Procedura de pierdere a bunei reputații a întreprinderii de transport 

este aplicată în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. 

[AM 56] 

(6) Depășirea lungimii, a înălțimii sau a lățimii cu mai puțin de 2 % 1 % din 

dimensiunile maxime indicate la punctul 1 din anexa 1 atrage un avertisment 

scris către întreprinderea de transport și poate atrage o sancțiune, dacă legislația 

națională prevede acest tip de sancțiune. [AM 57] 



(7) Depășirea lungimii, a înălțimii sau a lățimii cuprinsă între 2 și 20 % 1 și 10 % 

din dimensiunile maxime indicate la punctul 1 din anexa 1, indiferent dacă 

depășirea este cauzată de încărcătură sau de vehicul în sine, atrage o sancțiune 

financiară pentru operatorul de transport. Autoritățile de control imobilizează 

vehiculul până la reducerea încărcăturii, în cazul în care lungimea sau lățimea 

suplimentară provine de la încărcătură, sau până la obținerea unui permis special 

de către întreprinderea de transport, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3). 

[AM 58] 

(8) Depășirea lungimii, a înălțimii sau a lățimii încărcăturii sau a vehiculului cu 

peste 20 % 10 % din dimensiunile maxime indicate la punctul 1 din anexa 1 este 

considerată infracțiune foarte gravă în sensul prezentei directive, având în vedere 

riscurile sporite pentru ceilalți participanți la trafic. Aceasta atrage o sancțiune 

financiară pentru operatorul de transport și imobilizarea imediată a vehiculului 

de către autoritățile de control, până la reducerea încărcăturii sau până la 

obținerea unui permis special de către întreprinderea de transport, în 

conformitate cu articolul 4 alineatul (3), în cazul în care lungimea sau lățimea 

suplimentară provine de la încărcătură. Procedura de pierdere a bunei reputații a 

întreprinderii de transport este aplicată în conformitate cu articolul 6 din 

Regulamentul (CE) nr. 1071/2009. [AM 59] 



(9) Sancțiunile financiare menționate la alineatele (3), (4), (5), (7) și (8) trebuie să 

fie eficiente, proporționale și să aibă efect de descurajare.ˮ 

13. Se adaugă următorul articol: 

„Articolul 14 

Pentru transporturile de containere, agentul de expediție prezintă operatorului de 

transport rutier căruia îi încredințează transportul unui container, înainte de încărcarea 

acestuia, o declarație scrisă care indică greutatea brută a containerului transportat. 

Această declarație poate fi transmisă și pe cale electronică. Indiferent de forma sa, 

documentul în care se declară greutatea brută a containerului este semnat de o 

persoană autorizată în mod corespunzător de agentul de expediție. În cazul în care 

această informație informația privind greutatea brută a containerului lipsește sau 

este eronată, agentul de expediție este responsabil în aceeași măsură ca operatorul de 

transport în caz de supraîncărcare a vehiculului. [AM 60] 

În cazul operațiunilor de transport intermodal, informația privind greutatea brută a 

unui container încărcat este furnizată părții care preia în continuare custodia 

containerului.ˮ [AM 61] 



14. Se adaugă următorul articol: 

„Articolul 15 

Statele membre prezintă la fiecare doi ani, în primul trimestru al anului calendaristic, 

un raport către Comisie privind controalele efectuate în ultimii doi ani calendaristici, 

rezultatele acestor controale și sancțiunile aplicate contravenienților. Comisia 

efectuează o analiză a acestor rapoarte și o transmite Parlamentului European și 

Consiliului în cel de-al doilea trimestru al anului calendaristic.ˮ 

15. Se adaugă următorul articol: 

„Articolul 16 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile 

prevăzute în prezentul articol. 



(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 8 alineatul (4), 

articolul 9 alineatul (5) și articolul 12 alineatul (7) este conferită Comisiei pentru 

o perioadă nedeterminată de cinci ani de de la [data intrării în vigoare a 

prezentei directive]. Comisia elaborează un raport privind delegarea de 

competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. 

Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune 

prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. [AM 62] 

(3) Delegarea competenței menționate la articolul 8 alineatul (4), la articolul 9 

alineatul (5) și la articolul 12 alineatul (7) poate fi revocată în orice moment de 

către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune 

capăt delegării competențelor precizate în decizia respectivă. Aceasta intră în 

vigoare în ziua următoare publicării deciziei respective în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Aceasta nu 

aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului.  



(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 8 alineatul (4), 9 alineatul (5) și 12 

alineatul (7) intră în vigoare numai dacă nici Parlamentul European, nici 

Consiliul nu ridică nicio obiecție în termen de două luni de la notificarea actului 

în cauză către cele două instituții sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, 

atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor ridica 

obiecții. Această perioadă se poate prelungi cu două luni, la inițiativa 

Parlamentului European sau a Consiliului.ˮ 

15a. Se adaugă următorul articol: 

„Articolul 16a 

Până în 2016, Comisia revizuiește anexa I la Directiva 96/53/CE și prezintă 

Parlamentului European și Consiliului un raport referitor la punerea în aplicare a 

acesteia. Pe baza acestui raport, Comisia elaborează, după caz, o propunere 

legislativă de modificare a directivei, însoțită în mod corespunzător de o evaluare a 

impactului. Raportul este pus la dispoziție cu cel puțin șase luni înainte de 

elaborarea oricărei propuneri legislative.” [AM 63] 



15b. Se adaugă următorul articol: 

„Articolul 16b 

Până la 1 ianuarie 2016, Comisia finalizează revizuirea prezentei directive și, după 

caz, pe baza acestei revizuiri și a evaluării de impact aferente, prezintă o propunere 

Parlamentului European și Consiliului până la 1 ianuarie 2017, pentru a autoriza 

cerințele în materie de siguranță prevăzute pentru toate vehiculele noi din 

categoriile M2 și M3 la articolul 9 alineatul (2).” [AM 64] 

16. Anexa I se modifică după cum urmează: 

(-a) La punctul 1.1 se adaugă următoarea liniuță:  

„ vehicule pentru transport de vehicule încărcate: 20,75m” [AM 65] 

(a) La punctul 1.2, litera (b) se înlocuiește cu următorul text: 

„(b) suprastructuri de vehicule condiționate sau care transportă unități de 

transport ntermodalîncărcare intermodală condiționate: 2,60 m” 



(aa) Punctul 1.4 se înlocuiește cu următorul text: 

„1.4 Suprastructurile demontabile și componentele de transport standardizate, 

cum ar fi containerele sunt incluse în dimensiunile specificate la punctele 

1.1, 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8 și 4.4. Ca urmare a naturii indivizibile a 

vehiculelor finite, cum ar fi noile automobile încărcate pe vehicule de 

transport specializate, astfel de vehicule de transport încărcate pot depăși 

dimensiunile prevăzute la punctul 1.1 în măsura în care reglementările 

naționale și condițiile de infrastructură permit acest lucru și dacă aceste 

vehicule de transport de vehicule respectă pe deplin, atunci când sunt 

neîncărcate, punctele menționate anterior.ˮ [AM 66] 

(b) La punctul 2.2.2, litera (c) se înlocuiește cu următorul text:  

„(c) autovehicul cu două sau trei osii cuplat cu semiremorcă cu două sau trei 

osii transportând, în regim intermodal, una sau mai multe unități de 

transport intermodal încărcare intermodală, pentru o lungime maximă 

totală de 40 sau 45 de picioare: 44 tone.” [AM 70] 



(c) Punctul 2.3.1 se înlocuiește cu următorul text:  

„(a) Autovehicule cu două osii, cu excepția autobuzelor: 18 tone” 

„Autovehicule cu două osii, cu excepția autobuzelor, cu propulsie hibridă sau 

electrică: 19 tone” [AM 67] 

„(b) Autobuze cu două osii: 19 19,5 tone” [AM 68] 

(ca) Se adaugă următorul punct: 

„2.3.4 Vehicule echipate cu tehnologii cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon: 

Greutatea maximă este cea menționată la punctele 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 

sau 2.4, la care se adaugă greutatea suplimentară, de maximum o 

tonă, impusă de tehnologia cu emisii scăzute de dioxid de carbon. 

Această greutate suplimentară se indică în documentele oficiale de 

înmatriculare ale autovehiculului emise de statul membru în care se 

înmatriculează vehiculul. În cazul în care aceste informații lipsesc, 

sunt valabile valorile menționate la punctele 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 sau 

2.3.4.” [AM 69] 



Articolul 2 

(1) Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative 

necesare pentru a se conforma prezentei directive în termen de 18 luni de la data 

publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Statele membre comunică de 

îndată Comisiei textul acestor acte. 

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o trimitere la prezenta 

directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele 

membre stabilesc modalitatea de realizare a acestei trimiteri. 

(2) Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe 

care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă. 



Articolul 3 

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene. 

Articolul 4 

Prezenta directivă se adresează statelor membre. 

Adoptată la ..., 

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu 

Președintele Președintele 

 


