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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

UE și-a stabilit obiective ambițioase de reducere a emisiilor până în 2030, la care trebuie să 

contribuie și sectorul transporturilor. Vehiculele grele (HDV) sunt o sursă considerabilă de 

emisii, reprezentând 5 % din emisiile totale ale UE, aproximativ 20 % din totalul emisiilor 

produse de sectorul transporturilor și aproximativ 25 % din emisiile generate de transportul 

rutier. În lipsa unor măsuri suplimentare, ultima valoare ar putea crește până la circa 30 % în 

2050. 

 

În același timp, emisiile de CO2 generate de noile vehicule grele și consumul de combustibil al 

acestora nu au fost până în prezent monitorizate într-un mod obiectiv și comparabil și, prin 

urmare, nu există date fiabile cu privire la amploarea lor la nivelul flotei de vehicule. În prezent, 

informațiile puse la dispoziția cumpărătorilor de vehicule grele noi cu privire la consumul lor 

de combustibil se bazează pe metodologii diferite de testare și simulare care diferă de la un 

producător de HDV la altul și, prin urmare, nu sunt direct comparabile. Acest deficit de 

informații înseamnă: 1) o presiune concurențială mai scăzută asupra producătorilor de HDV în 

sensul stimulării inovării și dezvoltării unor tehnologii eficiente din punct de vedere energetic; 

2) că operatorii de transport, în principal IMM-uri, nu își permit să aleagă cele mai eficiente 

vehicule din punctul de vedere al consumului și să economisească costurile cu combustibilii; și 

3) că sunt împiedicate acțiunile la nivel național sau la nivelul UE de a reduce emisiile de CO2 

generate de vehiculele grele. 

 

Pentru a soluționa problema deficitului de cunoștințe, în Strategia din 2014 pentru vehiculele 

grele, Comisia a sugerat următoarea abordare în trei etape: prima măsură a fost aceea de a 

elabora un instrument IT de simulare, așa-numitul VECTO (Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool - Instrumentul de calculare a consumului de energie a vehiculelor) pentru 

calcularea consumului de combustibil al HDV și a emisiilor de CO2 generate de acestea într-un 

mod comparabil între diferitele HDV pentru întreaga gamă de producători. Al doilea pas a 

constat în elaborarea unei metodologii de certificare pentru emisiile de CO2 și consumul de 

combustibil ale noilor vehicule grele înainte de a fi introduse pe piața UE, în temeiul legislației 

privind omologarea de tip.  

 

Ultima etapă – care este propunerea actuală – urmează să pună aceste informații la dispoziția 

tuturor părților interesate, astfel încât toate datele relevante calculate de producători în 

conformitate cu metodologia de certificare să fie monitorizate, raportate și publicate la nivelul 

UE și puse la dispoziția autorităților publice, operatorilor de transport și producătorilor de 

vehicule.  

 

Prezenta propunere de regulament stabilește cerințe precise de monitorizare și raportare a 

emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil ale HDV-urilor noi înmatriculate în UE. 

Începând cu 2020, autoritățile competente ale statelor membre și producătorii de HDV-uri 

trebuie să prezinte o listă de parametri (precum consumul de combustibil pentru diferite cicluri 

de rulare și sisteme de măsură, emisiile de CO2, specificațiile vehiculului și tehnologiile 

utilizate) pentru toate vehiculele noi introduse pe piață. Agenția Europeană de Mediu va 

gestiona, la nivel european, o bază de date centrală cuprinzând datele furnizate care vor fi puse 

la dispoziția publicului (cu excepția anumitor date sensibile). Autoritățile competente și 

producătorii răspund de corectitudinea și calitatea datelor pe care le raportează. Cu toate 

acestea, Comisia poate să efectueze propria verificare a calității datelor transmise și, după caz, 

să ia măsurile necesare pentru a corecta datele publicate în registrul central. Comisia va întocmi 
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un raport anual cuprinzând o analiză a datelor transmise de către statele membre și producători. 

Analiza va cuprinde valori privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 medii ale 

parcului de vehicule grele din Uniune în ansamblul său, precum și pentru fiecare producător în 

parte. Ea ar trebui, de asemenea, să ia în calcul date privind adoptarea de tehnologii noi și 

avansate de reducere a emisiilor de CO2. 

 

Raportorul salută această propunere de monitorizare și difuzare a datelor privind consumul de 

combustibil și emisiile de CO2 ale vehiculelor grele nou înmatriculate în UE pe baza unei 

metodologii stabilite de comun acord. În timp ce eficiența consumului de combustibil al HDV-

urilor s-a îmbunătățit în ultimele decenii, societățile de transport din UE, care sunt în mare parte 

IMM-uri și își desfășoară activitatea cu doar câteva vehicule, încă nu au acces la informații 

standardizate pentru a evalua tehnologiile de eficientizare a consumului de combustibil și a 

compara camioanele între ele, astfel încât să poată lua cele mai bune decizii de cumpărare în 

cunoștință de cauză, în funcție de nevoi, și să își reducă facturile la combustibil, care reprezintă 

aproximativ un sfert din cheltuielile lor de funcționare. 

 

Propunerea pune în aplicare, de asemenea, Strategia europeană pe 2016 pentru o mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon, printre ale cărei obiective se numără reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în sectorul transportului rutier până în 2050 cu cel puțin 60 % și reducerea 

drastică a emisiilor de poluanți atmosferici. Pentru a îndeplini acest obiectiv, nicio măsură 

rezonabilă de a reduce și emisiile HDV-urilor nu poate fi lăsată deoparte. În ultimii 20 de ani, 

în UE au fost introduse limite obligatorii ale emisiilor de CO2 pentru autoturisme și, de 

asemenea, pentru furgonete. În același timp, vehiculelor grele nu li s-au impus până acum limite 

comparabile ale emisiilor de CO2. Comisia are de gând să vină cu propuneri pentru a include 

eventual standarde de emisie pentru HDV-uri. Cu toate acestea, acest lucru nu este posibil decât 

dacă emisiile de CO2 sunt monitorizate și raportate corect, pe baza unei metodologii stabilite 

de comun acord. 

 

Raportorul consideră că este important să se garanteze că datele oficiale furnizate de VECTO 

privind consumul de combustibil și emisiile de CO2 sunt puse la dispoziția publicului. De 

asemenea, în funcție de experiența dobândită cu sistemul VECTO, Comisia ar trebui să prezinte 

propuneri pentru introducerea unor teste de emisii în condiții reale de conducere (RDE) pentru 

vehiculele grele. 

  



 

AD\1141632RO.docx 5/21 PE610.542v03-00 

 RO 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 

siguranță alimentară, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul1 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Pentru a asigura realizarea acestui 

obiectiv, statele membre ar trebui să 

compileze cele mai bune practici cu 

privire la formarea în materie de 

conducere eficientă din punct de vedere 

energetic și să promoveze participarea la 

astfel de formări. De asemenea, ar trebui 

să se promoveze utilizarea de noi 

tehnologii care să îmbunătățească 

eficiența și să reducă consumul de 

combustibil și emisiile de CO2, precum și 

utilizarea de modele mai aerodinamice și 

optimizarea planului de încărcare. În 

vederea reducerii consumului de 

combustibil, statele membre ar trebui să ia 

în considerare utilizarea de fonduri 

pentru modernizarea parcului de vehicule 

grele și pentru întreținerea și 

îmbunătățirea drumurilor, precum și 

stimularea utilizării anvelopelor cu 

rezistență redusă la rulare și a remorcilor 

mai ușoare, dar și a utilizării de 

combustibili alternativi, cum ar fi 

hidrogenul sau combustibilii rezultați din 

reciclarea și prelucrarea materialelor 

plastice. 

Amendamentul  2 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Pentru respectarea Acordului de la 

Paris, emisiile de gaze cu efect de seră 

generate de transporturi vor trebui să fie 
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aproape egale cu zero până în 2050. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de regulament 

Considerentul 3 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3c) În scopul atingerii unei reduceri 

cu 60 % a emisiilor provenite din 

transporturi până în 2050 în raport cu 

nivelurile din 1990, este important ca 

Comisia să revizuiască și să actualizeze 

VECTO (Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool - Instrumentul de 

calculare a consumului de energie al 

vehiculelor), pentru a asigura în 

continuare eficiența și comparabilitatea 

rezultatelor în calcularea consumului de 

combustibil și a emisiilor de CO2 ale 

vehiculelor grele. 

Justificare 

Metodologia VECTO nu include, de exemplu, aerodinamica remorcilor, care au un potențial 

de reducere semnificativ. Versiunea actuală a VECTO nu include îmbunătățirile aduse 

remorcii, deoarece remorca definită în metodologia VECTO este doar o remorcă implicită 

„standard”; aceeași situație apare în cazul reducerii consumului de combustibil care provine 

de la grupurile motopropulsoare hibride - instrumentul VECTO actual nu este conceput 

pentru a include această categorie de îmbunătățiri tehnologice. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Emisiile de gaze cu efect de seră 

provenind de la camioane, autobuze și 

autocare, adică vehiculele grele, reprezintă 

în prezent aproximativ un sfert din emisiile 

generate de transportul rutier în Uniune și 

se preconizează că vor continua să crească 

până în 2030. Trebuie să fie introduse 

măsuri eficace de reducere a emisiilor 

(4) Emisiile de gaze cu efect de seră 

provenind de la camioane, autobuze și 

autocare, adică vehiculele grele, reprezintă 

în prezent aproximativ un sfert din emisiile 

generate de transportul rutier și o cincime 

din emisiile generate de toate tipurile de 

transport în Uniune și se preconizează că 

vor continua să crească cu rapiditate până 
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generate de vehiculele grele, pentru a 

contribui la reducerile necesare de emisii în 

sectorul transporturilor. 

în 2030. Trebuie să fie introduse mai multe 

măsuri eficace și în timp util de reducere a 

emisiilor generate de vehiculele grele în 

etapa de producție și în timpul utilizării, 

pentru a contribui la reducerile necesare de 

emisii în sectorul transporturilor. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de regulament 

Considerentul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pentru a crea o abordare 

cuprinzătoare în vederea reducerii 

emisiilor în sectorul transporturilor, sunt 

necesare mai multe măsuri, printre care 

unele legate de eficiența transporturilor, 

de combustibilii alternativi, de 

infrastructura rutieră, de tehnologia 

vehiculelor și de intermodalitate. În cazul 

vehiculelor grele, reducerile de emisii se 

pot realiza și prin dezvoltarea de soluții și 

crearea de stimulente pentru optimizarea 

încărcăturii, formarea de convoaie, 

instruirea șoferilor, reînnoirea flotei și 

reducerea congestionării traficului, 

precum și prin investiții în întreținerea 

infrastructurii. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de regulament 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În comunicarea sa din 2014 privind 

o strategie pentru reducerea consumului de 

combustibil și a emisiilor de CO2 ale 

vehiculelor grele13, Comisia a recunoscut 

că o condiție prealabilă pentru introducerea 

unor astfel de măsuri este instituirea unei 

proceduri reglementate pentru 

determinarea emisiilor de CO2 și a 

(5) În comunicarea sa din 2014 privind 

o strategie pentru reducerea consumului de 

combustibil și a emisiilor de CO2 ale 

vehiculelor grele13, Comisia a recunoscut 

că o condiție prealabilă pentru introducerea 

unor astfel de măsuri este instituirea unei 

proceduri reglementate pentru 

determinarea emisiilor de CO2 și a 

consumului de combustibil. În pachetul 
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consumului de combustibil. său privind mobilitatea din 2017, intitulat 

„Europa în mișcare”, Comisia a prevăzut 

o propunere vizând standarde privind 

vehiculele grele pentru prima jumătate a 

anului 2018. Publicarea în timp util a 

acestei propuneri este esențială pentru 

adoptarea rapidă a unor astfel de noi 

standarde. 

__________________ __________________ 

13 COM(2014) 285 final. 13 COM(2014)0285. 

 

 

Amendamentul  7 

Propunere de regulament 

Considerentul 6 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (6a) În timp ce eficiența consumului de 

combustibil al vehiculelor grele s-a 

îmbunătățit în ultimele decenii, societățile 

de transport, care sunt în mare parte 

IMM-uri și își desfășoară activitatea cu 

doar câteva vehicule, încă nu au acces la 

informații standardizate pentru a evalua 

tehnologiile de eficientizare a consumului 

de combustibil și a compara vehiculele 

încât să poată lua cele mai bune decizii de 

cumpărare în cunoștință de cauză și să își 

reducă facturile la combustibil, care 

reprezintă aproximativ un sfert din 

cheltuielile lor de funcționare. 

Amendamentul  8 

Propunere de regulament 

Considerentul 7 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Informațiile referitoare la 

performanța vehiculului în ceea ce privește 

emisiile de CO2 și consumul de 

combustibil ar trebui puse la dispoziția 

publicului, pentru a permite tuturor 

operatorilor să ia decizii de cumpărare în 

(7) Informațiile referitoare la 

performanța vehiculului în ceea ce privește 

emisiile de CO2 și consumul de 

combustibil ar trebui puse la dispoziția 

publicului, pentru a permite tuturor 

operatorilor să ia decizii de cumpărare în 
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cunoștință de cauză. Toți producătorii de 

vehicule vor putea să compare 

performanțele vehiculelor lor cu cele ale 

altor mărci. Aceasta va spori stimulentele 

pentru inovare și, prin urmare, va duce la 

creșterea competitivității. Informațiile vor 

furniza, de asemenea, factorilor de decizie 

de la nivelul Uniunii și al statelor membre 

o bază solidă pentru elaborarea unor 

politici care să promoveze utilizarea unor 

vehicule mai eficiente din punct de vedere 

energetic. Prin urmare, este necesar ca 

valorile emisiilor de CO2 și ale consumului 

de combustibil determinate pentru fiecare 

vehicul greu nou în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. [.../...]15 

[Trimiterea corectă se inserează de către 

Opoce] să fie monitorizate, raportate 

Comisiei și puse la dispoziția publicului. 

cunoștință de cauză, iar terților să 

monitorizeze eforturile depuse pentru 

limitarea emisiilor de CO2. Toți 

producătorii de vehicule vor putea să 

compare performanțele vehiculelor lor cu 

cele ale altor mărci. Aceasta va spori 

stimulentele pentru inovare și, prin urmare, 

va duce la creșterea competitivității. 

Informațiile vor furniza, de asemenea, 

factorilor de decizie de la nivelul Uniunii și 

al statelor membre o bază solidă pentru 

elaborarea unor politici care să promoveze 

utilizarea unor vehicule mai eficiente din 

punct de vedere energetic și vor crește 

fiabilitatea instrumentului VECTO, vor 

îmbunătăți transparența și vor stimula 

inovarea și competitivitatea. Pentru a 

facilita comparabilitatea datelor și a 

asigura calitatea și transparența acestora, 

este necesar, prin urmare, ca valorile 

emisiilor de CO2 și ale consumului de 

combustibil determinate pentru fiecare 

vehicul greu nou în temeiul 

Regulamentului (UE) nr. [.../...]15 

[Trimiterea corectă se inserează de către 

Opoce] să fie monitorizate, raportate 

Comisiei și puse la dispoziția publicului cu 

promptitudine, pe baza unei metodologii 

armonizate și în mod unitar. 

__________________ __________________ 

15 Regulamentul (UE) nr. [.../...] de punere 

în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 595/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului în ceea ce privește 

determinarea emisiilor de CO2 și a 

consumului de combustibil pentru 

vehiculele grele și de modificare a 

Directivei 2007/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și a 

Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al 

Comisiei (JO L...,...,...). 

15 Regulamentul (UE) nr. [.../...] de punere 

în aplicare a Regulamentului (UE) 

nr. 595/2009 al Parlamentului European și 

al Consiliului în ceea ce privește 

determinarea emisiilor de CO2 și a 

consumului de combustibil pentru 

vehiculele grele și de modificare a 

Directivei 2007/46/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului și a 

Regulamentului (UE) nr. 582/2011 al 

Comisiei (JO L...,...,...). 

 

Amendamentul  9 

Propunere de regulament 

Considerentul 8 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Pentru a obține informații complete 

privind configurația, evoluția în timp și 

impactul potențial al parcului de vehicule 

grele din Uniune asupra emisiilor de CO2, 

este oportun să se monitorizeze și să se 

raporteze datele referitoare la 

înmatricularea tuturor vehiculelor grele noi 

și a tuturor remorcilor noi, inclusiv datele 

privind sistemele propulsoare și caroseria. 

(8) Pentru a obține informații complete 

privind configurația, evoluția în timp și 

impactul potențial al parcului de vehicule 

grele din Uniune asupra emisiilor de CO2, 

este oportun să se monitorizeze, să se 

raporteze datele referitoare la 

înmatricularea tuturor vehiculelor grele noi 

și a tuturor remorcilor noi, inclusiv datele 

privind eficiența sistemelor propulsoare și 

a motoarelor, precum și privind cele mai 

relevante componente și elemente de 

caroserie. Este importantă o strânsă 

cooperare între autoritățile competente 

ale statelor membre și producătorii de 

vehicule în ceea ce privește monitorizarea 

și raportarea datelor. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de regulament 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Datele privind emisiile de CO2 și 

consumul de combustibil vor fi disponibile 

pentru anumite vehicule grele noi 

înmatriculate în [2019]. Începând cu 

această dată, autoritățile competente din 

statele membre ar trebui, prin urmare, să 

fie obligate să furnizeze date privind noile 

înmatriculări, iar producătorii ar trebui să 

fie obligați să furnizeze datele tehnice 

referitoare la respectivele vehicule. 

(9) Datele privind emisiile de CO2 și 

consumul de combustibil vor fi disponibile 

pentru anumite vehicule grele noi 

înmatriculate în [2019]. Începând cu 

această dată, autoritățile competente din 

statele membre ar trebui, prin urmare, să 

fie obligate să furnizeze date privind noile 

înmatriculări, iar producătorii ar trebui să 

fie obligați să furnizeze datele tehnice 

referitoare la vehiculele pentru care datele 

solicitate sunt disponibile. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de regulament 

Considerentul 10 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(10) Datele tehnice esențiale pentru (10) Datele tehnice relevante pentru 
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determinarea emisiilor de CO2 și a 

consumului de combustibil pentru un 

vehicul ar trebui să fie puse la dispoziția 

publicului pentru a spori transparența în 

ceea ce privește specificațiile vehiculului și 

performanța aferentă și pentru a stimula 

concurența între producători. Numai datele 

sensibile din motive de protecție a datelor 

cu caracter personal și de concurență loială 

nu ar trebui publicate. Cu toate acestea, 

este evident în interesul publicului ca 

datele tehnice esențiale pentru 

determinarea performanței vehiculelor să 

fie disponibile. Astfel de date nu ar trebui, 

prin urmare, să fie exceptate de la 

obligația de punere la dispoziția 

publicului. 

determinarea emisiilor de CO2 și a 

consumului de combustibil pentru un 

vehicul ar trebui să fie puse la dispoziția 

publicului pentru a spori transparența în 

ceea ce privește specificațiile vehiculului și 

performanța aferentă și pentru a stimula 

concurența între producători. Numai datele 

sensibile din motive de protecție a datelor 

cu caracter personal și de concurență loială 

nu ar trebui publicate. Dat fiind că este 

evident în interesul publicului ca datele 

tehnice relevante pentru determinarea și 

evaluarea performanței vehiculelor să fie 

disponibile, toate datele raportate ar trebui 

să fie disponibile publicului, cu excepția 

datelor personale sau comerciale cu 

caracter sensibil. 

 Comisia ar trebui să evalueze dacă este 

oportun ca aceste din urmă date să fie 

făcute accesibile pentru părțile terțe, în 

mod anonim și la cerere, precum și în ce 

condiții s-ar putea realiza acest lucru fără 

a pune în pericol concurența și, dacă este 

cazul, să prezinte o propunere legislativă 

de modificare a prezentului regulament în 

acest sens. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Este important să se asigure 

soliditatea și fiabilitatea datelor 

monitorizate și raportate. Comisia ar trebui, 

prin urmare, să dispună de mijloacele 

necesare pentru a verifica și, dacă este 

necesar, a corecta datele finale. De 

asemenea, în cerințele privind 

monitorizarea ar trebui să figureze 

parametrii care permit urmărirea și 

verificarea în mod adecvat a datelor. 

(11) Având în vedere faptul că 

autoritățile competente din statele 

membre și producătorii de vehicule vor fi 

responsabili pentru exactitatea și calitatea 

datelor prezentate (listă de parametri: 

consumul de combustibil în timpul 

diferitelor cicluri de conducere, emisiile 

de CO2, specificațiile vehiculelor și 

tehnologiile utilizate), este important să se 

asigure soliditatea și fiabilitatea datelor 

monitorizate și raportate. Comisia ar trebui, 

prin urmare, să dispună de mijloacele 

necesare pentru a verifica și, dacă este 
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necesar, a corecta datele finale. De 

asemenea, în cerințele privind 

monitorizarea ar trebui să figureze 

parametrii care permit urmărirea și 

verificarea în mod adecvat a datelor, 

ținându-se mereu seama, în mod 

corespunzător, de reglementările privind 

confidențialitatea datelor. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de regulament 

Considerentul 11 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Comisia ar trebui ca, pe baza 

experienței dobândite cu sistemul VECTO 

(Vehicle Energy Consumption 

Calculation Tool - Instrumentul de 

calculare a consumului de energie al 

vehiculelor), să prezinte propuneri 

legislative pentru introducerea unor teste 

de emisii generate în condiții reale de 

conducere (RDE) pentru vehiculele grele. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de regulament 

Considerentul 13

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Pentru a se asigura condiții 

uniforme de aplicare a dispozițiilor 

prezentului regulament referitoare la 

verificarea și corectarea datelor 

monitorizate, este necesar să i se atribuie 

Comisiei competențe de executare. Aceste 

competențe ar trebui exercitate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 

182/2011 al Parlamentului European și al 

Consiliului. 

eliminat 

Justificare 

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri 
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adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor 

monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin 

intermediul unor acte delegate. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de regulament 

Considerentul 14 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Pentru a se asigura că cerințele 

referitoare la date și la procedurile de 

monitorizare și raportare vor rămâne 

relevante în timp pentru evaluarea 

contribuției parcului de vehicule grele la 

emisiile de CO2 și pentru a asigura totodată 

disponibilitatea datelor privind tehnologiile 

noi și avansate de reducere a emisiilor de 

CO2, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea cerințelor privind 

datele și a procedurii de monitorizare și 

raportare stabilită în anexe. Este deosebit 

de important ca, în cursul activității sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestora au acces în mod 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

(14) Pentru a se asigura că cerințele 

referitoare la date și la procedurile de 

monitorizare și raportare vor rămâne 

relevante în timp pentru evaluarea 

contribuției parcului de vehicule grele la 

emisiile de CO2 și pentru a asigura totodată 

disponibilitatea datelor privind tehnologiile 

noi și avansate de reducere a emisiilor de 

CO2, precum și verificarea și corectarea 

corespunzătoare a datelor monitorizate și 

raportate, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce 

privește modificarea cerințelor privind 

datele și a procedurii de monitorizare și 

raportare stabilită în anexe. Este deosebit 

de important ca, în cursul activității sale 

pregătitoare, Comisia să organizeze 

consultări adecvate, inclusiv la nivel de 

experți, și ca respectivele consultări să se 

desfășoare în conformitate cu principiile 

stabilite în Acordul interinstituțional 

privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 

2016. În special, pentru a asigura 

participarea egală la pregătirea actelor 

delegate, Parlamentul European și 

Consiliul primesc toate documentele în 

același timp cu experții din statele membre, 

iar experții acestora au acces în mod 

sistematic la reuniunile grupurilor de 

experți ale Comisiei însărcinate cu 

pregătirea actelor delegate. 

Justificare 

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri 
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adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor 

monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin 

intermediul unor acte delegate. 

Amendamentul  16 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Registrul central de date privind 

vehiculele grele 

Baza de date centrală privind vehiculele 

grele 

 

Amendamentul  17 

Propunere de regulament 

Articolul 6 – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Comisia ține un registru central al 

datelor raportate în conformitate cu 

articolele 4 și 5. Registrul este disponibil 

publicului, cu excepția datelor prevăzute la 

punctele 1, 24, 25, 32, 33, 39 și 40 din 

anexa I partea B. 

1. Comisia ține o bază de date 

centrală a datelor raportate în conformitate 

cu articolele 4 și 5. Baza de date, cu 

excepția datelor prevăzute la punctele 1, 4, 

5, 23, 24, 25, 32, 33, 39 și 40 din anexa I 

partea B, este disponibilă publicului, fiind 

accesibilă în mod gratuit în format digital 

cu funcționalități de căutare. Înainte de 

publicarea datelor, Comisia informează 

statele membre și producătorii în cauză cu 

privire la datele care urmează a fi 

publicate. Comisia evaluează dacă este 

oportun ca datele menționate la primul 

paragraf să fie puse la dispoziția părților 

terțe, în mod anonim și la cerere, precum 

și în ce condiții s-ar putea realiza acest 

lucru fără a pune în pericol concurența 

și, dacă este cazul, prezintă o propunere 

legislativă de modificare a prezentului 

regulament în acest sens. 

Amendamentul  18 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 2 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Comisia poate efectua propriile 

verificări privind calitatea datelor raportate 

în temeiul articolelor 4 și 5. 

2. Comisia efectuează în mod 

periodic, pe un eșantion reprezentativ, 
propriile verificări privind calitatea datelor 

raportate în temeiul articolelor 4 și 5. 

Comisia poate efectua controale pentru 

verificarea calității metodelor utilizate în 

vederea obținerii acestor date, folosind 

toate tehnologiile de testare și de 

măsurare adecvate disponibile. 

 

Amendamentul  19 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care Comisia este 

informată cu privire la existența unor erori 

ale datelor sau constată, în urma propriilor 

verificări, discrepanțe în setul de date, 

aceasta ia, după caz, măsurile necesare 

pentru a corecta datele publicate în 

registrul central menționat la articolul 6. 

3. În cazul în care Comisia este 

informată cu privire la existența unor erori 

ale datelor sau constată, în urma propriilor 

verificări, discrepanțe în setul de date, 

aceasta ia măsurile necesare pentru a 

corecta datele publicate în baza de date 

centrală menționată la articolul 6. Statele 

membre și producătorii au posibilitatea de 

a corecta erorile în decurs de trei luni de 

la momentul notificării. 

 În cazul în care Comisia constată că un 

producător a falsificat în mod deliberat 

datele, aceasta le solicită fără întârziere 

autorităților competente să corecteze 

datele și să ia măsurile adecvate în 

conformitate cu Directiva 2007/46/CE. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de regulament 

Articolul 7 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. În cazul în care sunt denunțate 

greșeli profesionale sau erori în 
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informațiile și datele transmise Comisiei, 

ar trebui ca, în temeiul cadrului juridic 

general pentru protejarea denunțătorilor, 

aceștia din urmă să primească, 

recunoașterea și protecția specifice, având 

în vedere riscul pe care îl implică 

denunțurile lor, precum și interesul 

general care există cu privire la astfel de 

denunțuri. Dacă astfel de greșeli 

profesionale au fost denunțate 

autorităților competente dintr-un stat 

membru și/sau producătorilor de vehicule, 

dar nu au fost notificate în mod 

corespunzător Comisiei, aceasta din urmă 

poate lua măsuri punitive prin adoptarea 

unor acte delegate. 

Amendamentul  21 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Analiza indică cel puțin 

performanța parcului de vehicule grele al 

Uniunii și cea a fiecărui producător în ceea 

ce privește media consumului de 

combustibil și a emisiilor de CO2. De 

asemenea, analiza ține seama de datele 

privind adoptarea unor tehnologii noi și 

avansate de reducere a emisiilor de CO2, 

atunci când acestea sunt disponibile. 

2. Analiza indică cel puțin 

performanța parcului de vehicule grele al 

Uniunii și cea a fiecărui producător în ceea 

ce privește consumul de combustibil și 

emisiile de CO2 pentru diferitele cicluri de 

utilizare a motorului, ținând seama de 

catalogarea folosită în sistemul VECTO. 

De asemenea, analiza ține seama de datele 

privind adoptarea unor tehnologii noi și 

avansate de reducere a emisiilor de CO2, 

atunci când acestea sunt disponibile, 

inclusiv motoare alternative și/sau 

combustibili alternativi. Comparațiile 

între producători se realizează pentru 

fiecare grup de funcții de transport pentru 

a se asigura faptul că respectivele 

comparații sunt valabile. 

Justificare 

Producătorii de vehicule își oferă de multe ori echipamentul în scopul realizării unor funcții 

de transport complet diferite. Prin urmare, performanța producătorilor nu poate fi măsurată 

printr-o simplă comparație legată de performanță, pentru că, de exemplu, ar trebui să se 

compare deplasările pe drumul național sau deplasările urbane scurte. 

 



 

AD\1141632RO.docx 17/21 PE610.542v03-00 

 RO 

 

 

Amendamentul  22 

Propunere de regulament 

Articolul 8 – alineatul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Comisia revizuiește procedura de 

testare VECTO, fără întârzieri 

nejustificate, pentru a include, în mod 

neutru din punct de vedere tehnologic, 

toate categoriile de vehicule grele de 

marfă, remorcile și toate vehiculele 

alimentate cu energie alternativă, precum 

sistemele de propulsie hibride și cu emisii 

zero, până cel târziu în 2020 și raportează 

toate datele relevante. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de regulament 

Articolul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 9 eliminat 

Atribuirea de competențe de executare  

Comisia poate, prin intermediul actelor de 

punere în aplicare, să stabilească 

măsurile de verificare și de corectare 

menționate la articolul 7 alineatele (2) și 

(3). Actele de punere în aplicare 

respective se adoptă în conformitate cu 

procedura de examinare menționată la 

articolul 11. 

 

Justificare 

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri 

adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor 

monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin 

intermediul unor acte delegate. 
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Amendamentul  24 

Propunere de regulament 

Articolul 10 – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Comisia este împuternicită să 

adopte, în conformitate cu articolul 12, 

pentru completarea prezentului 

regulament, acte delegate de definire a 

măsurilor de verificare și rectificare 

menționate la articolul 7 alineatele (2) și 

(3).  

Justificare 

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri 

adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor 

monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin 

intermediul unor acte delegate. 

 

Amendamentul  25 

Propunere de regulament 

Articolul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Articolul 11 eliminat 

Procedura comitetului  

Comisia este asistată de Comitetul 

schimbărilor climatice instituit prin 

articolul 9 din Decizia nr. 280/2004/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

Comitetul respectiv este un comitet în 

sensul Regulamentului (UE) nr. 

182/2011. 

 

Atunci când se face trimitere la prezentul 

alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

 

Justificare 

Este foarte important să se pună la dispoziția Comisiei mijloace, proceduri și măsuri 

adecvate pentru ca aceasta să își poată îndeplini sarcina de a verifica calitatea datelor 

monitorizate și raportate și de a le corecta. De aceea, aceste măsuri ar trebui adoptate prin 
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intermediul unor acte delegate. 

 

Amendamentul  26 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – tabel – rândul 26a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 26a. Eficiența transmisiei 

 

Amendamentul  27 

Propunere de regulament 

Anexa I – partea B – tabel – rândul 34a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 34a. Eficiența osiilor 
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