
AD\729514RO.doc PE407.672v02-00

RO RO

PARLAMENTUL EUROPEAN
2004 










 2009

Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

2005/0283(COD)

17.6.2008

AVIZ
al Comisiei pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

referitor la propunerea revizuită de directivă a Parlamentului European şi a 
Consiliului privind promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic
(COM(2007)0817 – C6-0008/2008 – 2005/0283(COD))

Raportor pentru aviz: Andreas Schwab



PE407.672v02-00 2/17 AD\729514RO.doc

RO

PA_Legam



AD\729514RO.doc 3/17 PE407.672v02-00

RO

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Your draftsperson in principle welcomes the Commission proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the Council on the promotion of clean and energy efficient road 
transport vehicles as this can be regarded as an opportunity to promote clean and energy 
efficient products. He recognises that this proposal presents an improvement over previous 
proposals and he particularly welcomes the technology neutral approach.

The draftsperson disagrees however with the Commission proposal to make the green and 
energy efficient public procurement criteria mandatory. He considers that the proposed 
introduction of mandatory criteria in public procurement, even though the intention in this 
case is laudable, does not necessarily sit well with fundamental principles of Community 
public procurement law, and may risk setting an unwelcome precedent. He therefore proposes  
leaving it up to the contracting authorities of Member States to choose when to apply such 
criteria, which does not preclude sending a strong message to contracting authorities and 
entities encouraging them to introduce these environmental criteria for the type of 
procurement at stake.

For clarity, the draftsperson also calls for a clear reference to be made in this proposal to the 
applicable monetary thresholds of public procurement Directives 2004/17/EC and 
2004/18/EC, as the Commission proposal makes no direct reference to applicable minimum 
thresholds above which these new rules apply.

In accordance with the Interinstitutional Agreement on better law-making, the draftsperson 
proposes a recital encouraging Member States to draw up their own tables illustrating the 
correlation between this Directive and the transposition measures, and make them public.

As the proposal particularly affects the commercial vehicles sector (e.g. specialised trucks and 
busses for operational support and infrastructure maintenance, cleaning machines), the 
draftsperson proposes an exemption of certain vehicles from the scope as these have 
individual designs and equipment and their energy consumption therefore varies from that of 
other vehicles.

Your draftsperson points out that the impact assessment for this proposal is incomplete with 
regard to e.g. the expected costs, the scientific evidence that backs up the link made between 
the internalisation of external costs into concrete numbers and furthermore does not take into 
consideration existing standards such as the EURO standards. He therefore calls upon the 
Commission to assess the effects and the methodology of this Directive on a 2-year basis and, 
in this context, to take into consideration e.g. climate impact from renewable fuels and new 
developments with regard to the EURO standards (the forthcoming EURO VI legislation).

Given the very tight timetable for adoption of the opinion, dictated by the lead Committee's 
timetable, your draftsperson also reserves the right to propose further amendments on these 
points at a later stage in the procedure.

AMENDAMENTE
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Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor recomandă Comisiei pentru mediu, 
sănătate publică şi siguranţă alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său 
următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) În raportul Grupului la nivel înalt 
CARS 21 din 12 decembrie 2005 s-a 
exprimat sprijinul în favoarea iniţiativei 
Comisiei privind promovarea vehiculelor 
„curate” şi eficiente din punct de vedere 
energetic, cu condiţia să se adopte o 
abordare neutră din punct de vedere 
tehnologic şi bazată pe rezultate.

(9) În raportul Grupului la nivel înalt 
CARS 21 din 12 decembrie 2005 s-a 
exprimat sprijinul în favoarea iniţiativei 
Comisiei privind promovarea vehiculelor 
„curate” şi eficiente din punct de vedere 
energetic, cu condiţia să se adopte o 
abordare integrată neutră din punct de 
vedere tehnologic şi bazată pe rezultate, 
care să implice constructorii de vehicule, 
furnizorii de petrol sau de combustibil, 
personalul de întreţinere, clienţii sau 
şoferii şi autorităţile publice.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Iniţial, vehiculele „curate” şi eficiente 
din punct de vedere energetic costă mai 
mult decât vehiculele convenţionale. 
Crearea unei cereri suficiente de asemenea 
vehicule ar trebui să constituie o garanţie 
că economiile de scară pot conduce la 
reducerea preţurilor.

(11) Iniţial, vehiculele „curate” şi eficiente 
din punct de vedere energetic costă mai 
mult decât vehiculele convenţionale. 
Crearea unei cereri suficiente de asemenea 
vehicule ar trebui să constituie o garanţie 
că economiile de scară conduc la reducerea 
preţurilor şi la o economie bazată pe surse 
regenerabile de energie.

Amendamentul 3
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Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Prezenta directivă răspunde nevoii 
de a acorda sprijin suplimentar 
autorităţilor publice prin stimulente 
financiare şi prin stimulente legate de 
informare şi educare.

Justificare

Public authorities need additional support, funding and other incentives to implement 
preferred greener options. Guidance should be provided on the way forward so that 
procurement officers have a fuller understanding of the overall performance, efficiency, 
availability and ease of use of the different vehicle/fuel types under consideration. This would 
help avoid wasting limited resources and public money and allow procurement managers to 
make more informed choices about new vehicle technologies.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Atunci când îndeplinesc cerinţa 
privind luarea în considerare a impactului 
energetic şi ecologic prin stabilirea de 
specificaţii tehnice, autorităţile şi 
entităţile contractante, precum şi 
operatorii au libertatea de a stabili 
specificaţii referitoare la un 
comportament energetic şi ecologic mai 
performant decât cel prevăzut în legislaţia 
UE, având în vedere, spre exemplu, 
viitoarele standarde EURO.

Justificare

In the proposal there are inconsistencies between existing and forthcoming legislation (EURO 
VI), e.g. in relation to the definition of mileage. The authorities concerned should therefore be 
able to take into consideration existing and forthcoming European standards.
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Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Aplicarea obligatorie a criteriilor 
pentru achiziţionarea de vehicule 
„curate” şi eficiente din punct de vedere 
energetic nu interzice includerea altor 
criterii de selecţie relevante. De asemenea, 
aplicarea criteriilor respective continuă să 
permită alegerea unor vehicule aliniate la 
norme şi adaptate în vederea ameliorării 
comportamentului lor ecologic.

(16) Criteriile ecologice prevăzute în 
prezenta directivă continuă să permită 
alegerea unor vehicule aliniate la norme şi 
adaptate în vederea ameliorării 
comportamentului lor ecologic.

Justificare

The mandatory environmental criteria envisaged do not fit in well with the public 
procurement Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. Contracting authorities should be free 
to choose which criteria they specify in tender documentation and continue to be able to 
award on the basis of the most economically advantageous tender (MEAT) or the lowest 
price, applying the proposed environmental criteria on a voluntary basis.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) În conformitate cu punctul (34) din 
Acordul interinstituţional pentru o mai 
bună legiferare1, statele membre ar trebui 
să întocmească, în interes propriu şi în 
interesul Comunităţii, tabele proprii care 
să ilustreze, pe cât posibil, corelaţia dintre 
prezenta directivă şi măsurile de 
transpunere, şi să le facă publice.
___________
1 JO C 321, 31.12.2003, p. 1.

Justificare

For further transparency in implementation.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Ar trebui să se acorde prioritate 
vehiculelor care funcţionează pe bază de 
combustibili alternativi, care permit 
asigurarea unui transport rutier curat şi 
îmbunătăţirea semnificativă a calităţii 
aerului. Comisia şi statele membre ar 
trebui, deci, să promoveze dezvoltarea 
vehiculelor motorizate care funcţionează 
pe bază de hidrogen.

Justificare

We should this as an opportunity to promote clean energies such as hydrogen. It is imperative 
that we encourage the development of this technology.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 19c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19c) Statele membre ar trebui să implice 
municipalităţile şi regiunile în eforturile 
suplimentare depuse în vederea aplicării, 
urmăririi şi evaluării dispoziţiilor 
prezentei directive.

Justificare

Participation at all level of government is needed for better implementation.

Amendamentul 9
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Propunere de directivă
Considerentul 19d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19d) Statele membre şi Comisia ar trebui 
să se concentreze asupra promovării 
hidrogenului în calitate de combustibil al 
viitorului. Hidrogenul oferă o metodă 
curată de propulsare a vehiculelor, iar 
utilizarea acestuia ar trebui să contribuie 
la crearea unei economii nepoluante, 
deoarece sistemul de eşapament al 
vehiculelor cu propulsie pe bază de 
hidrogen nu emite nici poluanţi bazaţi pe 
carbon, nici gaze cu efect de seră,

Justificare

We should this as an opportunity to promote clean energies such as hydrogen. It is imperative 
that we encourage the development of this technology.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta directivă necesită includerea 
costurilor operaţionale pe toată durata de 
viaţă, respectiv a costurilor pentru 
consumul energetic, pentru emisiile de 
dioxid de carbon şi pentru emisiile 
poluante, drept criterii de selecţie pentru 
achiziţionarea de vehicule de transport 
rutier, de către autorităţile sau părţile
contractante în sensul Directivelor 
2004/17/CE şi 2004/18/CE, sau drept 
criterii pentru achiziţionarea acestui tip 
de vehicule de către operatori care dispun 
de un contract, de o licenţă, de un permis 
sau de o autorizaţie acordată de către 
autorităţile publice, în vederea promovării 
unor vehicule „curate” şi eficiente din 
punct de vedere energetic. 

Prezenta directivă solicită autorităţilor şi 
entităţilor contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE,
precum şi anumitor operatori care 
activează pe bază de contract, licenţă, 
permis sau autorizaţie acordată de către 
autorităţile publice, să ia în considerare, 
în mod voluntar, costurile operaţionale pe 
toată durata de viaţă, respectiv costurile 
pentru consumul energetic, pentru 
emisiile de dioxid de carbon şi pentru 
emisiile poluante, la achiziţionarea de 
vehicule de transport rutier, în vederea 
promovării unor vehicule „curate” şi 
eficiente din punct de vedere energetic.
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Justificare

The mandatory environmental criteria envisaged do not fit in well with the public 
procurement Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC. Contracting authorities should be free 
to choose which criteria they specify in tender documentation and continue to be able to 
award on the basis of the most economically advantageous tender (MEAT) or the lowest 
price, applying the proposed environmental criteria on a voluntary basis.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2 Articolul 2

Achiziţionarea de vehicule nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic

Domeniu de aplicare

(1) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu data menţionată la 
articolul 7 alineatul (1), autorităţile sau 
părţile contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE 
urmează procedura definită la articolul 3 
de fiecare dată când aleg drept criterii de 
selecţie în achiziţiile de vehicule de 
transport rutier costurile operaţionale 
pentru consumul energetic, emisiile de 
dioxid de carbon şi emisiile poluante 
calculate pentru toată durata de viaţă a 
vehiculelor.

(1) Prezenta directivă se aplică în cazul 
contractelor de achiziţionare de vehicule 
de transport rutier de:

(a) autorităţile şi părţile contractante care 
sunt obligate să aplice normele care 
reglementează achiziţiile, prevăzute în 
Directiva 2004/17/CE şi în Directiva 
2004/18/CE, în conformitate cu limitele 
aplicabile, stabilite prin directivele 
respective;
(b) operatori care îndeplinesc obligaţii de 
serviciu public în cadrul unui contract de 
servicii publice, în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007, obligaţii care 
depăşesc un prag care va fi definit de 
către statele membre, astfel încât să nu 
depăşească pragurile prevăzute în 
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Directivele 2004/17/CE şi 2004/18/CE.
(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate 
achiziţiile publice de vehicule de transport 
rutier efectuate de autorităţile sau părţile
contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE 
includ drept criterii de selecţie costurile 
operaţionale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon şi emisiile 
poluante calculate pentru toată durata de 
viaţă a vehiculelor de transport rutier şi 
urmează procedura definită la articolul 3.

(2) În cazurile în care autorităţile sau 
entităţile contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE şi 2004/18/CE şi 
operatorii care îndeplinesc obligaţii de 
serviciu public în cadrul unui contract de 
servicii publice, în sensul Regulamentului 
(CE) nr. 1370/2007 aplică drept criterii de 
selecţie costurile operaţionale pentru 
consumul energetic, emisiile de dioxid de 
carbon şi emisiile poluante calculate pentru 
toată durata de viaţă pentru achiziţionarea 
vehiculelor de transport rutier, acestea pot 
aplica procedura prevăzută la articolul 3.

(3) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate 
achiziţiile de vehicule de transport rutier 
în vederea furnizării de servicii de 
transport public pentru pasageri în baza 
unei licenţe, a unui permis sau a unei 
autorizaţii acordate de autorităţile 
publice, includ drept criterii de selecţie 
costurile operaţionale pentru consumul 
energetic, emisiile de dioxid de carbon şi 
emisiile poluante calculate pentru toată 
durata de viaţă a vehiculelor de transport 
rutier şi urmează procedura definită la 
articolul 3.

Justificare

A clear link needs to be drawn between this proposal and the classic public procurement 
directives (2004/17 EC and 2004/18 EC). Additionally, the Commission proposal makes no 
reference to minimum monetary thresholds above which the rules apply Furthermore, an 
exemption for certain vehicles from the scope is required as these have individual designs and 
equipment and their energy consumption therefore varies from that of other vehicles.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
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Definiţii
În sensul prezentei directive:
- sunt considerate „autorităţi 
contractante” autorităţile contractante 
definite la articolul 2 alineatul (1) litera 
(a) din Directiva 2004/17/CE şi la 
articolul 1 alineatul (9) din Directiva 
2004/18/CE;
- sunt considerate „entităţi contractante” 
entităţile contractante definite la articolul 
2 alineatul (2) din Directiva 2004/17/CE;
- este considerat „vehicul de transport 
rutier” vehiculul care se încadrează în 
categoriile de vehicule enumerate în 
tabelul 3 din anexă.

Justificare

The Commission proposal would benefit from a separate section detailing relevant 
definitions.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 3 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile energetice şi de mediu drept 
criterii de selecţie în achiziţionarea de 
vehicule

Achiziţionarea de vehicule nepoluante şi 
eficiente din punct de vedere energetic

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul prezentei directive, costurile 
operaţionale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon şi emisiile 
poluante aferente operării vehiculelor 
care fac obiectul procesului de achiziţie, 
estimate pe toată durata de viaţă a 

(1) Statele membre se asigură că, cel 
târziu la data menţionată la articolul 7 
alineatul (1), toate autorităţile şi entităţile 
contractante, precum şi operatorii la care 
se face referire în articolul 2 iau în 
considerare în mod voluntar, la 
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acestora, sunt evaluate în bani şi calculate 
conform procedurii stabilite la literele (a), 
(b) şi (c).

achiziţionarea vehiculelor de transport 
rutier, impactul energetic şi ecologic, 
calculat pentru toată durata de viaţă a 
vehiculelor, menţionat la alineatul (1a) 
din prezentul articol şi aplică una dintre 
opţiunile prevăzute la alineatul (1b). 

(a) Costul consumului energetic pentru 
operarea unui vehicul, estimat pe toată 
durata de viaţă a acestuia, se calculează 
după cum urmează:
– în conformitate cu alineatul (2) al 
prezentului articol, consumul de 
carburanţi al unui vehicul per kilometru 
se converteşte în consum energetic per 
kilometru, folosind factorii de conversie 
pentru conţinutul energetic al diferiţilor 
carburanţi menţionaţi în tabelul 1 din 
anexă;
– se utilizează o singură valoare monetară 
per unitate energetică. Această valoare 
unică reprezintă cel mai scăzut cost per 
unitate de energie derivată din benzină 
sau motorină înainte de impozitare, 
atunci când acestea sunt folosite drept 
carburant pentru transport;
– costul consumului energetic pentru 
operarea unui vehicul, estimat pe toată 
durata de viaţă a acestuia, se calculează 
înmulţind kilometrajul înregistrat pe 
durata de viaţă a vehiculului, în 
conformitate cu alineatul (3), cu 
consumul de energie per kilometru, în 
conformitate cu prima liniuţă din acest 
alineat şi cu costul per unitate energetică, 
în conformitate cu cea de-a doua liniuţă a 
aceluiaşi alineat.
(b) Costul pe durata de viaţă pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulţind kilometrajul pe durata de viaţă 
a acestuia, în conformitate cu 
alineatul (3), cu emisiile de CO2 în 
kilograme per kilometru, în conformitate 
cu alineatul (2) şi cu costul per kilogram 
preluat din tabelul 2 din anexă.
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(c) Costul pe durata de viaţă pentru 
emisiile poluate rezultate din operarea 
unui vehicul se calculează ca suma 
costurilor pe durata de viaţă pentru 
emisiile de oxizi de azot, de hidrocarburi 
nemetanice şi de pulberi în suspensie 
generate de acesta. Costul pe durata de 
viaţă pentru fiecare poluant se calculează 
prin înmulţirea kilometrajului pe durata 
de viaţă a unui vehicul în conformitate cu 
alineatul (3), cu emisiile în grame per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
şi cu costul respectiv per gram preluat din 
tabelul 2 din anexă.

(First part of this amendment comes from the Article 2 of the Commission proposal)

Justificare

This amendment clarifies the application of the Commission proposal to make it consistent 
with the existing EU public procurement rules.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Impactul energetic şi ecologic luat în 
considerare include cel puţin următoarele 
elemente:
(a) consumul de energie;
(b) emisiile de dioxid de carbon; 
(c) emisiile de poluanţi, în conformitate 
cu descrierea din anexă. 
Pe lângă impactul energetic şi ecologic 
menţionat în primul paragraf, autorităţile
şi entităţile contractante, precum şi 
operatorii pot, de asemenea, să aibă în 
vedere includerea altor forme de impact 
ecologic, legate de operarea vehiculelor 
care fac obiectul procesului de achiziţie.
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Justificare

This amendment clarifies the application of  the Commission proposal to make it consistent 
with the existing EU public procurement rules.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Cerinţele de la alineatele (1) şi (1b) 
se îndeplinesc prin alegerea uneia dintre 
următoarele opţiuni:
(a) prin stabilirea, în documentaţia de 
licitaţie pentru achiziţionarea vehiculelor 
de transport rutier, referitor la criteriile 
ecologice, a unor specificaţii tehnice care 
se bazează, dacă este posibil, pe standarde 
europene precum clasele de emisii EURO 
în domeniul energetic şi pe 
comportamentul ecologic; sau
(b) prin includerea criteriilor energetice şi 
ecologice, definite la articolul 4, în 
criteriile de atribuire a contractelor; 
În cazurile în care aceste forme de impact 
sunt transformate într-un echivalent 
monetar, pentru a fi incluse în decizia de 
atribuire a contractului, statele membre 
pot aplica, în mod voluntar, următoarele 
dispoziţii:
(a) costul consumului energetic pentru 
operarea unui vehicul, estimat pe întreaga 
durata de viaţă a acestuia, se calculează 
după cum urmează:
– consumul de carburanţi per kilometru 
al unui vehicul, în conformitate cu 
alineatul (2), se converteşte în consum 
energetic per kilometru, folosind factorii 
de conversie pentru conţinutul energetic 
al diferiţilor carburanţi menţionaţi în 
tabelul 1 din anexă;
– se utilizează o singură valoare monetară 
per unitate energetică. Această valoare 
unică reprezintă cel mai scăzut cost per 
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unitate de energie derivată din benzină 
sau motorină înainte de impozitare, 
atunci când acestea sunt folosite drept 
carburant pentru transport;
– costul consumului energetic pentru 
operarea unui vehicul, estimat pe întreaga 
durata de viaţă a acestuia, se calculează 
înmulţind kilometrajul pentru durata de 
viaţă a vehiculului, menţionat la 
alineatul (3), cu consumul de energie per 
kilometru, în conformitate cu prima 
liniuţă din prezentul alineat şi cu costul 
per unitate energetică, în conformitate cu 
cea de-a doua liniuţă a prezentului 
alineat;
(b) costul pe durata de viaţă al emisiilor 
de dioxid de carbon generate de operarea 
unui vehicul se calculează înmulţind 
kilometrajul pe durata de viaţă a acestuia, 
menţionat la alineatul (3), cu emisiile de 
dioxid de carbon în kilograme per 
kilometru, în conformitate cu 
alineatul (2), şi cu costul per kilogram 
menţionat în tabelul 2 din anexă;
(c) Costul pe durata de viaţă al emisiilor 
poluante rezultate din operarea unui 
vehicul se calculează ca suma totală a 
costurilor pe durata de viaţă ale emisiilor 
de oxizi de azot, de hidrocarburi 
nemetanice şi de pulberi în suspensie 
generate de acesta. Costul pe durata de 
viaţă al fiecărui poluant se calculează 
prin înmulţirea kilometrajului pe durata 
de viaţă a unui vehicul, menţionat la 
alineatul (3), cu emisiile în grame per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
şi cu costul respectiv per gram menţionat 
în tabelul 2 din anexă.

(Points (a), (b) and (c) of the second subparagraph come from Article 3, paragraph 1 of the 
Commission proposal)

Justificare

This amendment clarifies the application of the Commission proposal to make it consistent 
with the existing EU public procurement rules.
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