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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Transport routier urbain et changement climatique

Le changement climatique exerce tous les jours une influence sur chaque Européen. L'Union 
européenne est convenue de réduire de 20 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, 
d'accroître son efficacité énergétique de 20 % et d'utiliser les énergies renouvelables à hauteur 
d'au moins 20 % de sa consommation totale d'énergie.

Dans l'Union européenne, le secteur du transport routier est responsable de 26 % de la 
consommation finale d'énergie et de 24 % des émissions de CO2. Le transport urbain 
représente 40 % des émissions de CO2 du transport routier et jusqu'à 70 % des autres polluants 
produits par le transport. S'il est un facteur majeur de croissance, le transport est également à 
l'origine d'un coût pour la société.

Contenu de la proposition

La nouvelle proposition remplace la proposition initiale de la Commission que le Parlement 
avait rejetée au stade de l'examen en commission parlementaire en 20061. La nouvelle 
proposition se fonde sur une nouvelle approche technologique qui, selon la Commission, est 
neutre. La disposition controversée visant à ce que les organismes publics décident d'un 
certain quota de véhicules propres – 25 % au minimum – ne figure plus dans la nouvelle 
version.

La Commission introduit une méthodologie harmonisée et financière en ce qui concerne les 
achats de véhicules de transport en commun propres et économes en énergie. Les coûts 
d'exploitation liés à la consommation d'énergie, aux émissions de CO2 et aux émissions de 
polluants pendant toute la durée de vie devraient figurer dans les critères d'attribution pour 
l'acquisition de véhicules de transport routier par des autorités publiques et par des opérateurs 
qui fournissent des services au titre d'un contrat conclu avec une autorité publique. La durée 
de vie d'un véhicule est définie sur la base des spécifications techniques et, à défaut de telles 
spécifications, la Commission fixe un kilométrage parcouru par les véhicules de transport 
routier pendant toute leur durée de vie.

Les critères régissant les marchés de véhicules propres peuvent, au départ, être appliqués sur 
une base volontaire et deviennent obligatoires à compter de 2012 au plus tard.

La proposition vise à abaisser les coûts de production des véhicules propres et économes en 
énergie en créant une masse critique de véhicules propres commercialisés. La législation en 
vigueur (normes EURO d'émission des véhicules) peut être intégrée dans les critères 
d'attribution.

L'application obligatoire de critères pour l'achat de véhicules propres et économes en énergie 
ne fait pas obstacle à l'inclusion d'autres critères pertinents et permet également le 
post-équipement de véhicules sur la base d'une technologie et d'une performance 
                                               
1 La commission des transports et du tourisme avait rejeté le projet d'avis. Aussi aucun avis n'avait-il été transmis 
à la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, laquelle avait rejeté la 
proposition.
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environnementales actualisées.

Si une analyse d'impact complète n'accompagne pas la nouvelle proposition, la Commission 
considère que les marchés publics représentent 16 % du PIB de l'Union européenne (soit 
environ 1,5 milliard d'euros), le nombre total des achats de véhicules représentant 
110 000 voitures particulières, 110 000 véhicules utilitaires légers, 35 000 camions 
et 17 000 bus chaque année dans l'Union européenne.

Propositions du rapporteur

La méthodologie proposée se veut un instrument utile pour permettre aux autorités nationales, 
régionales et locales de prendre la décision la plus intelligente en termes de mobilité urbaine 
dans le respect de l'environnement. Aujourd'hui, les véhicules plus propres et les voitures 
intelligentes sont plus chers. S'agissant de l'achat de véhicules propres et économes en 
énergie, les autorités adjudicatrices devraient tenir compte de critères concernant à la fois le 
coût minimum et les marchés "verts".

Votre rapporteur pour avis considère que l'objectif de la directive sera atteint si les conditions 
suivantes sont prises en compte:
 Les États membres informent toutes les autorités et entités adjudicatrices 

nationales, régionales ou locales au sens des directives 2004/17/CE et 2004/18/CE des 
critères "verts" pour l'achat de tels véhicules par des opérateurs exploitant des 
services au titre d'un contrat, d'une licence, d'un permis ou d'une autorisation accordés 
par des autorités publiques pour promouvoir des véhicules propres et économes en 
énergie. Le pouvoir adjudicateur peut imposer des tests en rapport avec des
conditions de circulation spécifiques et la capacité de charge.

 Les États membres échangent des informations sur les marchés publics "verts" et 
leur financement, notamment, mais pas uniquement, dans le cadre des Fonds 
structurels, du fonds de cohésion, de JESSICA, du septième programme-cadre de 
recherche, des aides d'État ou communautaires, des subventions et prêts nationaux ou 
européens. Les États membres peuvent mieux utiliser les instruments financiers 
communautaires pour améliorer la mobilité urbaine et la qualité de l'air dans les villes.

 Il conviendrait de promouvoir des prix concurrentiels de telle sorte que la différence 
de prix entre un véhicule propre et économe en énergie et un véhicule traditionnel ne 
soit pas un handicap pour le marché des véhicules "verts".

 Un site web européen commun et une base de données reprenant l'ensemble de la 
législation applicable et tous les marchés publics promouvant les véhicules de transport 
routier propres et économes en énergie ainsi que les instruments financiers applicables 
devraient être mis en place par la Commission.

 Un label européen commun pour les achats de véhicules propres devrait être utilisé par 
les autorités locales, régionales et nationales.

 Les États membres et la Commission arrêteront les mesures nécessaires pour prendre en 
compte la mobilité urbaine et la promotion de véhicules de transport routier propres et 
économes en énergie dans le contexte du suivi stratégique et de la révision à 
mi-parcours des cadres de référence stratégiques nationaux et des programmes 
opérationnels nationaux et régionaux, tels que définis par le règlement (CE) 
n° 1083/2006. Les programmes CIVITAS et "Énergie intelligente - Europe" devraient 
continuer à bénéficier d'un soutien.
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AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și 
siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Statele membre ar trebui să 
informeze autoritățile și părțile 
contractante naționale, regionale sau 
locale, care oferă servicii de transport 
public pentru pasageri în baza unei 
licențe, a unui permis sau a unei 
autorizații acordate de autoritățile 
publice, privind dispozițiile legate de 
achiziționarea de vehicule de transport 
rutier nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic.

Justificare

Il importe de fournir les informations pertinentes aux autorités adjudicatrices afin de mieux 
les préparer à l'acquisition de tels véhicules, étant donné que les nouveaux critères "verts" 
d'attribution viennent en complément des dispositions des directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Inițial, vehiculele „curate” și eficiente 
din punct de vedere energetic costă mai 
mult decât vehiculele convenționale. 
Crearea unei cereri suficiente de asemenea 
vehicule ar trebui să constituie o garanție 
că economiile de scară pot conduce la 
reducerea prețurilor.

(11) Inițial, vehiculele „curate” și eficiente 
din punct de vedere energetic costă mai 
mult decât vehiculele convenționale. 
Crearea unei cereri suficiente de asemenea 
vehicule ar trebui să constituie o garanție 
că economiile de scară pot conduce la 
reducerea prețurilor. Întreprinderile ar 
trebui încurajate să promoveze prețuri 
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competitive astfel încât diferența de preț 
dintre un vehicul nepoluant și eficient din 
punct de vedere energetic și unul 
tradițional să nu fie în dezavantajul pieței 
vehiculelor nepoluante.

Justificare

Pour profiter des économies d'échelle, l'industrie devrait déployer des efforts en sorte que le 
prix des véhicules propres soit également concurrentiel.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Inițial, vehiculele „curate” și eficiente 
din punct de vedere energetic costă mai 
mult decât vehiculele convenționale. 
Crearea unei cereri suficiente de asemenea 
vehicule ar trebui să constituie o garanție 
că economiile de scară pot conduce la 
reducerea prețurilor.

(11) Inițial, vehiculele „curate” și eficiente 
din punct de vedere energetic costă mai 
mult decât vehiculele convenționale. 
Crearea unei cereri suficiente de asemenea 
vehicule ar trebui să constituie o garanție 
că economiile de scară pot conduce la 
reducerea prețurilor și să garanteze 
crearea infrastructurilor necesare 
aprovizionării cu toate tipurile de 
carburanți menționate în anexă.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Criteriile de atribuire privind 
energia și mediul ar trebui, printre altele, 
să fie criterii de atribuire de care 
autoritățile sau părțile contractante să 
țină seama atunci când li se solicită să ia 
o decizie referitoare la achiziționarea de 
vehicule de transport rutier nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic.
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Justificare

La directive à l'examen n'établit pas une liste exhaustive de critères pouvant être appliqués 
par les pouvoirs ou entités locaux pour l'acquisition de véhicules de transport routier propres 
et économes en énergie.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) Ajutoarele de stat pentru 
achiziționarea de vehicule de transport 
rutier, inclusiv pentru instalarea 
ulterioară de motoare și piese de schimb 
pe vehiculele ce fac obiectul unei 
omologări de tip, ar trebui autorizate în 
conformitate cu normele de drept 
comunitar. Aceste ajutoare de stat pot fi 
justificate prin prisma interesului general 
al Comunității și, în special, în scopul 
unei mobilități urbane durabile.

Justificare

Les aides d'État accordées pour l'acquisition de véhicules de transport routier devraient 
respecter la réglementation communautaire.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Statele membre și Comisia ar trebui 
să ia în considerare eligibilitatea la 
asistență financiară a mobilității urbane 
și promovarea vehiculelor de transport 
rutier nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic pe durata urmăririi 
strategice și a revizuirii la jumătatea 
perioadei a cadrelor de referință 
strategice naționale și a programelor 
operaționale naționale și regionale, astfel 
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cum au fost definite prin Regulamentul 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 
iulie 2006 de stabilire a anumitor 
dispoziții generale privind Fondul 
European de Dezvoltare Regională, 
Fondul Social European și Fondul de 
coeziune și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1260/19991. Având în vedere 
rezultatele obținute prin intermediul 
programelor CIVITAS și Energie 
inteligentă - Europa, statele membre și 
Comisia ar trebui să continue sprijinirea 
acestor inițiative.
___________
1 JO L 210, 31.07.2006, p. 25.

Justificare

Le Livre vert sur la mobilité urbaine a fait l'objet de discussions jusqu'au 15 mars, et de 
nombreux États membres n'ont pas tenu compte de ces questions dans leurs actuels 
programmes opérationnels nationaux. Il convient de soutenir et de poursuivre les initiatives 
utiles qui ont déjà été prises et qui contribuent à l'information et à la formation des autorités 
locales ou centrales.  

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă necesită includerea 
costurilor operaționale pe toată durata de 
viață, respectiv a costurilor pentru 
consumul energetic, pentru emisiile de 
dioxid de carbon și pentru emisiile 
poluante, drept criterii de selecție pentru 
achiziționarea de vehicule de transport 
rutier, de către autoritățile sau părțile 
contractante în sensul Directivelor 
2004/17/CE și 2004/18/CE, sau drept 
criterii pentru achiziționarea acestui tip de 
vehicule de către operatori care dispun de 
un contract, de o licență, de un permis sau 
de o autorizație acordată de către 
autoritățile publice, în vederea promovării 

Prezenta directivă necesită includerea 
costurilor operaționale pe toată durata de 
viață, respectiv a costurilor pentru 
consumul energetic, pentru emisiile de 
dioxid de carbon și pentru emisiile 
poluante, drept criterii de selecție pentru 
achiziționarea de vehicule de transport 
rutier, inclusiv pentru instalarea 
ulterioară de motoare și piese de schimb 
pe aceste vehicule, de către autoritățile sau 
părțile contractante în sensul Directivelor 
2004/17/CE și 2004/18/CE, sau drept 
criterii pentru achiziționarea acestui tip de 
vehicule de către operatori care dispun de 
un contract, de o licență, de un permis sau 
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unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

de o autorizație acordată de către 
autoritățile publice, în vederea promovării 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

Justificare

L'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange sur des véhicules de transport 
routier faisant l'objet d'une certification par type devrait être incluse dans le champ 
d'application de la directive à l'examen.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă nu se aplică instalării 
ulterioare de motoare și de piese de 
schimb pe vehicule de transport rutier, 
atunci când acestea au depășit 75 % din 
kilometrajul total pe durata de viață.

Justificare

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait inclure les véhicules de transport 
routier des catégories M et N qui font l'objet d'une certification par type, y compris 
l'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange. Afin d'encourager le 
renouvellement de la flotte ancienne ou polluante de véhicules et l'innovation et de faire en 
sorte que la mesure proposée ait des effets bénéfiques, les moteurs et pièces de rechange 
devraient être installées sur des véhicules qui n'ont pas dépassé 75% du kilométrage total.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
aplicabile, în special legislației 
comunitară privind ajutoarele de stat și 
Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 23 octombrie 2007 privind serviciile 
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publice de transport feroviar și rutier de 
călători și de abrogare a Regulamentelor 
(CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/701 ale 
Consiliului, statele membre pot încuraja 
achiziționarea de vehicule de transport 
rutier nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic, inclusiv instalarea 
ulterioară de motoare și piese de schimb 
pe aceste vehicule atunci când nu au 
depășit 75 % din kilometrajul total pe 
durata de viață.
___________
1 JO L 291, 09.11.2007, p. 25.

Justificare

Les aides d'État octroyées pour l'acquisition de véhicules de transport routier devraient être 
conformes à la réglementation communautaire.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Definiții

În sensul prezentei directive, „vehicule de 
transport rutier” înseamnă vehiculele de 
categoria M și N, astfel cum au fost 
definite prin 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 (directivă-cadru)1 și instalarea 
ulterioară de motoare și piese de schimb 
pe aceste vehicule atunci când nu au 
depășit 75% din kilometrajul total pe 
durata de viață.
_________
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1 JO L 263, 09.10.2007, p. 1.

Justificare

Le champ d'application de la directive à l'examen devrait inclure les véhicules de transport 
routier des catégories M et N qui font l'objet d'une certification par type, y compris 
l'installation a posteriori de moteurs et de pièces de rechange. Afin d'encourager le 
renouvellement de la flotte ancienne ou polluante de véhicules et l'innovation et de faire en 
sorte que la mesure proposée ait des effets bénéfiques, les moteurs et pièces de rechange 
devraient être installées sur des véhicules qui n'ont pas dépassé 75% du kilométrage total.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu data menționată la 
articolul 7 alineatul (1), autoritățile sau 
părțile contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE 
urmează procedura definită la articolul 3 de 
fiecare dată când aleg drept criterii de 
selecție în achizițiile de vehicule de 
transport rutier costurile operaționale 
pentru consumul energetic, emisiile de 
dioxid de carbon și emisiile poluante 
calculate pentru toată durata de viață a 
vehiculelor.

(1) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu data menționată la 
articolul 7 alineatul (1), autoritățile sau 
părțile contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE 
urmează procedura definită la articolul 3 de 
fiecare dată când aleg printre criteriile de 
selecție în achizițiile de vehicule de 
transport rutier costurile operaționale 
pentru consumul energetic, emisiile de 
dioxid de carbon și emisiile poluante 
calculate pentru toată durata de viață a 
vehiculelor.

Justificare

Energy consumption costs, and the costs arising from CO2 and pollutant emissions, should be 
treated as a voluntary criterion to enable purchasers to select tenders that are 
environmentally friendly as well as offering the best value for money.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, cel mai (2) Statele membre se asigură că, cel mai 
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târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate 
achizițiile publice de vehicule de transport 
rutier efectuate de autoritățile sau părțile 
contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE 
includ drept criterii de selecție costurile 
operaționale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon și emisiile 
poluante calculate pentru toată durata de 
viață a vehiculelor de transport rutier și 
urmează procedura definită la articolul 3.

târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate 
achizițiile publice de vehicule de transport 
rutier efectuate de autoritățile sau părțile 
contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE 
includ printre criteriile de selecție costurile 
operaționale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon și emisiile 
poluante calculate pentru toată durata de 
viață a vehiculelor de transport rutier și 
urmează procedura definită la articolul 3.

Justificare

Energy consumption costs, and the costs arising from CO2 and pollutant emissions, should be 
treated as a voluntary criterion to enable purchasers to select tenders that are 
environmentally friendly as well as offering the best value for money.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate
achizițiile de vehicule de transport rutier în 
vederea furnizării de servicii de transport 
public pentru pasageri în baza unei licențe, 
a unui permis sau a unei autorizații 
acordate de autoritățile publice, includ
drept criterii de selecție costurile 
operaționale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon și emisiile 
poluante calculate pentru toată durata de 
viață a vehiculelor de transport rutier și 
urmează procedura definită la articolul 3.

(3) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu 1 ianuarie 2012, orice
achiziție de vehicule de transport rutier în 
vederea furnizării de servicii de transport 
public pentru pasageri în baza unei licențe, 
a unui permis sau a unei autorizații 
acordate de autoritățile publice, include
printre criteriile de selecție costurile 
operaționale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon și emisiile 
poluante calculate pentru toată durata de 
viață a vehiculelor de transport rutier și 
urmează procedura definită la articolul 3.

Justificare

Energy consumption costs, and the costs arising from CO2 and pollutant emissions, should be 
treated as a voluntary criterion to enable purchasers to select tenders that are 
environmentally friendly as well as offering the best value for money.

Amendamentul 14
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre pot aplica criterii de 
atribuire mai stricte pentru achiziționarea 
de vehicule nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic, pot opta pentru 
achiziționarea de vehicule re-echipate sau 
pot proceda la modernizarea vehiculelor 
existente, de exemplu, prin adăugarea de 
filtre de particule și de sisteme stand-by 
sau prin adaptarea motoarelor la 
carburanți mai puțin poluanți în scopul 
de a obține performanțe de mediu mai 
bune.

Justificare

Corollaire du principe de subsidiarité. Cet amendement développe le considérant 16 de la 
proposition de directive.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3b) Autoritățile locale, regionale sau 
naționale ale căror achiziții de vehicule 
nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic reprezintă cel puțin 30% 
din totalul anual de achiziții specifice pot 
folosi inscripția „transport rutier urban 
nepoluant și eficient din punct de vedere 
energetic”. Comisia stabilește un design 
uniform pentru această inscripție. 

Justificare

Il importe d'inciter les autorités adjudicatrices à promouvoir les véhicules propres et 
économes en énergie.
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Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 3c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3c) La 1 ianuarie 2013, utilizarea 
inscripției „transport rutier urban 
nepoluant și eficient din punct de vedere 
energetic” trebuie rezervată autorităților 
sau părților contractante cu achiziții 
anuale de vehicule de transport public 
rutier ecologice în proporție de 100 %. 

Justificare

Afin d'encourager les transports urbains par route qui sont propres et économes en énergie, 
le label écologique devrait être réservé après le ler janvier 2013 aux seuls pouvoirs 
adjudicateurs et entités adjudicatrices dont 100% des acquisitions annuelles de véhicules de 
transport public par route sont écologiques.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Consumul de carburant, emisiile de 
dioxid de carbon și emisiile poluante per 
kilometru generate de operarea unui 
vehicul se bazează pe proceduri UE 
standardizate de testare a vehiculelor, 
aceste proceduri de testare fiind definite în 
legislația comunitară în materie de 
recepție. Pentru vehiculele care nu sunt 
acoperite de proceduri UE standardizate de 
testare, comparabilitatea ofertelor se 
asigură prin intermediul unor proceduri de 
testare larg recunoscute ori pe baza 
rezultatelor testării de către autoritate sau, 
în absența ambelor variante, pe baza 
informațiilor furnizate de către constructor.

(2) Consumul de carburant, emisiile de 
dioxid de carbon și emisiile poluante per 
kilometru generate de operarea unui 
vehicul se bazează pe proceduri UE 
standardizate de testare a vehiculelor, 
aceste proceduri de testare fiind definite în 
legislația comunitară în materie de 
recepție. Pentru vehiculele care nu sunt 
acoperite de proceduri UE standardizate de 
testare, comparabilitatea ofertelor se 
asigură prin intermediul unor proceduri de 
testare larg recunoscute ori pe baza 
rezultatelor testării de către autoritate sau, 
în absența ambelor variante, pe baza 
informațiilor furnizate de către constructor. 
Autoritatea sau partea contractantă poate 
solicita rezultatele testelor efectuate în 
condițiile de trafic specifice comunității 
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urbane respective, ținând seama de 
capacitatea de încărcare.

Justificare

Il se pourrait que les résultats des tests ne tiennent pas compte de la charge et des conditions 
de circulation qui sont celles de l'autorité adjudicatrice correspondante. Pour pouvoir 
comparer valablement les offres, l'autorité adjudicatrice peut exiger les résultats de tests 
effectués dans les conditions de circulation spécifiques de la communauté urbaine 
correspondante en tenant compte de la capacité de chargement.  

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Aprovizionarea cu carburanți

Statele membre garantează că sunt create 
infrastructurile necesare aprovizionării cu 
toate tipurile de carburanți menționate în 
anexă.

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Proceduri de testare standardizate

Comisia adoptă măsurile de aplicare 
pentru standardizarea procedurilor de 
testare pentru vehiculele care nu sunt 
cuprinse în procedurile UE standardizate 
de testare, menționate la articolul 3 
alineatul (2). Aceste măsuri destinate să 
modifice elemente neesențiale ale 
prezentei directive se adoptă în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menționată la 
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articolul 5 alineatul (2).

Justificare

En l'absence de procédure d'essai européenne normalisée pour certains véhicules, la 
Commission devrait faciliter la réalisation des objectifs et la mise en application des mesures 
prévues par la directive à l'examen. La nouvelle procédure de réglementation avec contrôle 
s'applique pour l'adoption des mesures d'application.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4b
Măsuri complementare

Autoritățile publice pot încuraja 
îmbunătățirea gestionării traficului urban 
prin intermediul unor componente 
specifice de infrastructură vizând 
eficientizarea transporturilor publice.

Justificare

Cet amendement vise à créer, par des mesures d'accompagnement, les conditions nécessaires 
à l'application de certaines mesures ou à la mise en place de composants d'infrastructure en 
relation avec la directive à l'examen, tels que des voies spéciales pour le trafic routier, la 
signalisation.

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a 
Schimburile și difuzarea de informații 

(1) Statele membre informează 
autoritățile și părțile contractante 
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naționale, regionale sau locale, care oferă 
servicii de transport public pentru 
pasageri în baza unei licențe, a unui 
permis sau a unei autorizații acordate de 
autoritățile publice, privind dispozițiile 
prezentei directive, precum și privind 
legislația națională de transpunere, 
furnizându-le, de asemenea, tot sprijinul 
și informațiile solicitate privind 
regimurile de finanțare comunitară 
aplicabile contractelor de achiziții vizate 
de prezenta directivă. 
(2) Comisia încurajează diseminarea 
celor mai bune practici pentru elaborarea 
de politici privind serviciile publice de 
transport nepoluant și eficient din punct 
de vedere energetic, creând un site 
internet la nivel european, în vederea 
aplicării progresive a criteriilor 
uniformizate la nivel comunitar privind 
achiziționarea de vehicule de către părțile 
vizate de prezenta directivă.
 Comisia introduce pe site-ul internet 
toate informațiile pertinente privind 
instrumentele financiare disponibile în 
fiecare stat membru în materie de 
mobilitate urbană și promovarea 
vehiculelor de transport rutier nepoluante 
și eficiente din punct de vedere energetic.

Justificare

Il importe de fournir les informations pertinentes aux autorités adjudicatrices afin de mieux 
les préparer à l'acquisition de tels véhicules, étant donné que les nouveaux critères "verts" 
d'attribution viennent en complément des dispositions des directives 2004/17/CE 
et 2004/18/CE.

Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 5b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5b
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Utilizarea instrumentelor financiare 
comunitare

(1) Statele membre și Comisia iau în 
considerare eligibilitatea mobilității 
urbane și promovarea vehiculelor de 
transport rutier nepoluante și eficiente din 
punct de vedere energetic pe durata 
urmăririi strategice și a revizuirii la 
jumătatea perioadei a cadrelor de 
referință strategice naționale și a 
programelor operaționale naționale și 
regionale, astfel cum au fost definite de 
Regulamentul (CE) nr. 1083/2006. 
(2) Statele membre și Comisia vor 
continua să sprijine inițiativele de 
transport urban precum programele 
CIVITAS și Energie inteligentă - Europa.

Justificare

La révision à mi-parcours des programmes opérationnels nationaux pourrait faciliter la 
promotion des véhicules propres et économes en énergie par le biais d'une meilleure 
utilisation de différents instruments financiers disponibles au niveau tant national que 
communautaire.
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