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Amendamentul 12
Horst Schnellhardt, Holger Krahmer

Propunere de directivă

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. de

Justificare

The proposal is at odds with the philosophy of a free market economy and greatly restricts 
local authorities' procurement options. In addition, the revised proposal disregards the 
standpoint (A6-0232/2006) adopted by the committees on 29 June 2006.

Amendamentul 13
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Considerentul 10a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10a) Scopul prezentei directive este să 
stimuleze piața vehiculelor nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic și, 
în special, dat fiind că acest lucru ar avea 
un impact semnificativ asupra mediului, 
să influențeze piața vehiculelor 
standardizate produse în masă, cum ar fi 
autoturismele, autobuzele, autocarele, 
camioanele și altele de acest fel. Prin 
urmare, scopul prezentei directive nu este 
să influențeze deciziile privind achiziția de 
vehicule folosite pentru prestarea unor 
servicii de urgență de importanță vitală 
sau de alte vehicule foarte specializate.

Or. en
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Justificare

Emergency vehicles and other highly specialised vehicles are expensive and produced in low 
volumes which means that they are not effective “market drivers”.

Amendamentul 14
Inés Ayala Sender

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

Or. es

Amendamentul 15
Anja Weisgerber

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 putea să constituie o garanție 
că economiile de scară pot conduce la 
reducerea prețurilor.

Or. de
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Justificare

Die Formulierung „dürften“ zeigt den hypothetischen Charakter der Annahme seitens der 
EU-Kommission. An dieser Stelle wären exakte quantitative Angaben der EU-Kommission 
hinsichtlich der Höhe der Differenz der Anschaffungspreise, der „ausreichenden“ 
Nachfrage sowie der zu erwartenden Kostensenkungen zu erwarten. Diese liegen der 
Kommission offenbar nicht vor. Durch die Formulierung „könnten“ wird dem Umstand 
Rechnung getragen, dass nicht allein Größenvorteile zu Kostensenkungen führen, sondern 
auch die Produkt- und Preispolitik der Hersteller noch von anderen, sehr 
unterschiedlichen Determinanten abhängt wie etwa der Entwicklung der Rohstoffpreise 
oder der Preiselastizität der Nachfrage in unterschiedlichen Fahrzeugsegmenten.

Amendamentul 16
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) Cel mai mare impact asupra pieței, 
dublat de cel mai bun raport între costuri și 
beneficii, se obține prin includerea 
obligatorie a costurilor pentru consumul 
energetic, emisiile de dioxid de carbon și 
emisiile poluante, calculate pe toată durata 
de viață a vehiculelor, în lista criteriilor de 
selecție pentru achiziționarea de vehicule 
destinate serviciilor de transport public.

(13) Un impact asupra pieței, dublat de cel 
mai bun raport între costuri și beneficii, se 
poate obține prin includerea costurilor 
pentru consumul energetic, emisiile de 
dioxid de carbon și emisiile poluante, 
calculate pe toată durata de viață a 
vehiculelor, în lista criteriilor de selecție 
pentru achiziționarea de vehicule destinate 
serviciilor de transport public.

Or. de

Justificare

The Commission’s assumption that the biggest impact on the market and the best cost-benefit
result would be obtained by including lifetime costs for energy consumption, CO2 emissions 
and pollutant emissions as award criteria serves to exclude economic award criteria, such as 
maintenance costs. The environmental criteria referred to in the revised proposal are of only 
secondary importance in connection with the procurement of clean and energy-efficient 
vehicles.
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Amendamentul 17
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Includerea drept criterii de selecție a 
consumului energetic, a emisiilor de CO2 și 
a emisiilor poluante nu impune costuri 
totale mai ridicate, ci doar anticipează
costurile pe toată durata de viață a 
vehiculelor, bazându-se pe aceste estimări 
în cadrul deciziei de achiziționare. În 
complementaritate cu legislația referitoare 
la standardul EURO care stabilește limitele 
maxime admisibile privind emisiile, 
această abordare furnizează un echivalent 
monetar pentru emisiile poluante efective 
și nu necesită instituirea unor standarde 
suplimentare.

(14) Includerea drept criterii de selecție a 
consumului energetic, a emisiilor de CO2 și 
a emisiilor poluante poate servi la  
anticiparea costurilor pe toată durata de 
viață a vehiculelor, bazându-se pe aceste 
estimări în cadrul deciziei de achiziționare.  
În complementaritate cu legislația 
referitoare la standardul EURO care 
stabilește limitele maxime admisibile
privind emisiile, această abordare 
furnizează un echivalent monetar pentru 
emisiile poluante efective și nu necesită 
instituirea unor standarde suplimentare.

Or. de

Justificare

Die Annahme der EU-Kommission, dass durch die Einbeziehung der Kriterien für die 
Beschaffung sauberer und energieeffizienter Fahrzeuge keine höheren Gesamtkosten 
anfallen, trifft nicht in jedem Fall zu, da sie von der Nutzung des einzelnen Fahrzeugs 
abhängt (z.B. Nutzungsintensität; Einsatz in städtischen Zentren oder im Überlandverkehr; 
Einsatz in Bergregionen oder auf dem flachen Land). Allein der zusätzliche 
Verwaltungsaufwand bei einer obligatorischen Berücksichtigung des Energieverbrauchs, 
der CO2-Emissionen und der Schadstoffemissionen können durchaus höhere 
Gesamtkosten entstehen, die  zu Steigerungen bei den Ticketpreisen führen.

Amendamentul 18
Vittorio Prodi

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Studiul ExternE, programul Comisiei 
intitulat „Aer curat pentru Europa” (Clean 

(15) Studiul ExternE, programul Comisiei 
intitulat „Aer curat pentru Europa” (Clean 
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Air for Europe – CAFE) și studiul 
HEATCO cuprind informații privind 
costurile emisiilor de dioxid de carbon, 
oxizi de azot, hidrocarburi nemetanice și 
pulberi în suspensie. Costurile sunt 
apreciate la aceleași valori, pentru 
simplificarea procedurii de selecție.

Air for Europe – CAFE) și studiul 
HEATCO cuprind informații privind 
costurile emisiilor de dioxid de carbon, 
oxizi de azot, hidrocarburi nemetanice și 
pulberi în suspensie. Cu toate acestea, 
trebuie să se facă o deosebire între gazele 
cu efect de seră și substanțele toxice, 
deoarece în cel din urmă caz se presupune 
atribuirea unei valori monetare sănătății 
umane.

Or. en

Amendamentul 19
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. en

Justificare

It should be made clear that other criteria and methodologies may be used alongside the 
specified criteria in this directive. Therefore this recital has been amended and added to the 
main provisions of the directive as a new article after article 4.
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Amendamentul 20
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Prioritisation between award criteria is the responsibility of each procuring authority. The 
directive should make clear that flexibility is left to public authorities concerning the 
procurement procedure they should apply, as well as the weight they give to lifetime costs 
award criteria in their final purchasing decisions.

Amendamentul 21
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Aplicarea obligatorie a criteriilor 
pentru achiziționarea de vehicule „curate” 
și eficiente din punct de vedere energetic 
nu interzice includerea altor criterii de 
selecție relevante. De asemenea, aplicarea 
criteriilor respective continuă să permită 
alegerea unor vehicule adaptate la norme și 
modernizate în vederea ameliorării 

(16) Aplicarea facultativă a criteriilor 
pentru achiziționarea de vehicule „curate” 
și eficiente din punct de vedere energetic 
nu interzice includerea altor criterii de 
selecție relevante. De asemenea, aplicarea 
criteriilor respective continuă să permită 
alegerea unor vehicule adaptate la norme și 
modernizate în vederea ameliorării 



AM\726332RO.doc 9/43 PE407.696v01-00

RO

performanței lor ecologice. performanței lor ecologice.

Or. de

Justificare

If a breach of the subsidiarity principle within the meaning of Article 5 of the EC Treaty is 
to be avoided, the mandatory application of criteria for the procurement of clean and 
energy-efficient vehicles cannot be laid down at EU level. The mandatory inclusion of costs 
relating to energy consumption, CO2 emissions and pollutant emissions as award criteria is 
at odds with the general EU directives covering procurement.

Amendamentul 22
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Ar trebui aplicate valorile limită 
prevăzute în Directivele 2004/17/CE și 
2004/18/CE.

Or. de

Justificare

It should be made clear that the minimum thresholds laid down in Directives 2004/17/EC and 
2004/18/EC must apply. Smaller-scale procurements should be excluded in order to 
guarantee the workability of the rules.

Amendamentul 23
Hanne Dahl

Propunere de directivă
Considerentul 17a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17a) O taxă comună minimă pe dioxidul 
de carbon emis de combustibilii fosili ar 
genera fonduri pentru finanțarea unor 
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investiții în scopul trecerii la utilizarea de 
energii din surse regenerabile și ar 
contribui la economiile de energie.

Or. en

Justificare

The climate change is of such an importance that we need to take serious actions in 
promoting cleaner and more energy efficient road transport vehicles.

Amendamentul 24
Anja Weisgerber

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Întrucât obiectivul de promovare a 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic nu poate fi 
îndeplinit îndeajuns de niciunul dintre 
statele membre separat, ci necesită o 
acțiune la nivel comunitar în vederea 
furnizării unei mase critice de vehicule 
care să îi permită economiei europene 
dezvoltări avantajoase în privința 
raportului dintre costuri și beneficii, 
Comunitatea poate adopta măsuri în 
conformitate cu principiul subsidiarității, 
astfel cum acesta a fost enunțat la 
articolul 5 din Tratatul CE. În 
conformitate cu principiul 
proporționalității prevăzut la articolul 
menționat, prezenta directivă nu prevede 
mai mult decât ceea ce este necesar 
pentru atingerea obiectivelor.

eliminat

Or. de

Justificare

The Commission simply assumes that the Member States alone cannot sufficiently achieve 
the objective of encouraging the use of clean and energy-efficient vehicles and that 
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measures at Community level would provide a critical mass of vehicles for cost-efficient 
developments by European industry.

Amendamentul 25
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Statele membre și Comisia ar trebui 
să continue sprijinirea inițiativelor 
privind transportul urban, precum 
programele CIVITAS și Energie 
inteligentă - Europa.

Or. de

Justificare

EU initiatives, such as the CIVITAS or Intelligent Energy – Europe programmes, have proved 
very successful in encouraging the use of clean and energy-efficient vehicles and should 
therefore continue to receive support.

Amendamentul 26
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a ) Statele membre și Comisia ar trebui 
să continue sprijinirea inițiativelor 
privind transportul urban, precum 
programele CIVITAS și Energie 
inteligentă - Europa.

Or. de
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Justificare

EU initiatives, such as the CIVITAS or Intelligent Energy – Europe programmes, have proved 
very successful in encouraging the use of clean and energy-efficient vehicles and should 
therefore continue to receive support.

Amendamentul 27
Holger Krahmer

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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic. Vehiculele de 
transport rutier utilizate de către autorități 
sau operatori pentru furnizarea de 
asistență operațională și pentru 
întreținerea infrastructurii din sectorul 
transportului public local sunt exluse din 
domeniul de aplicare a prezentei directive.

Or. de

Justificare

Special vehicles used in connection with local public transport, such as to maintain overhead 
cables, are procured in very small numbers and as one-off models. Such vehicles should be 
excluded from the scope of the directive, since their widely varying journey cycles rule out the 
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harmonised calculation of energy consumption and pollutant emissions. This exclusion would 
reduce the costs involved in monitoring the transposition and implementation of the directive.

Amendamentul 28
Martin Callanan

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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

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 noi, 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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

În sensul prezentei directive:
- „vehicul de transport rutier” înseamnă 
un vehicul clasificat ca N2 sau N3; în 
cazul în care acest vehicul este folosit 
pentru serviciile de călători prestate de un 
operator de servicii publice, acesta este 
clasificat ca M3.
- „operator de servicii publice” înseamnă 
noțiunea definită în Regulamentul (CE) 
nr. 1370/2007 al Parlamentului European 
și al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători1.
1 JO L 315, 3.12.2007, p. 1.

Or. en
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Amendamentul 29
Matthias Groote, Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Obiectul Obiectul și scopul
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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

Scopul prezentei directive este sprijinirea 
și dezvoltarea pieței vehiculelor ecologice 
și eficiente din punct de vedere energetic. 
Includerea costurilor operaționale 
efective pe toată durata de viață, inclusiv 
a costurilor de mediu, în procedurile de 
achiziții publice reprezintă unul din 
mijloacele de realizare a acestui scop. 
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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

Or. de

Justificare

Public procurement is one effective means of developing the market for energy-efficient and 
environmentally friendly vehicles.
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Amendamentul 30
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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 
unor vehicule „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

Prezenta directivă recomandă includerea 
consumului energetic, a emisiilor de 
dioxid de carbon și a emisiilor poluante 
aferente exploatării vehiculelor pe toată 
durata de viață, drept criterii de orientare 
în achiziționarea de vehicule de transport 
rutier noi, de către autoritățile sau părțile 
contractante în sensul Directivelor 
2004/17/CE și 2004/18/CE, sau drept 
criterii de orientare în 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 unor vehicule „curate” și 
eficiente din punct de vedere energetic.

Prezentul amendament privind orientarea 
se aplică întregului text. Adoptarea 
amendamentului va necesita efectuarea de 
modificări corespunzătoare în întregul text. 
Cuvintele „criterii de selecție” sau 
„criterii” utilizate cu sensul de „criterii de 
selecție” ar trebui înlocuite cu cuvintele 
„criterii de orientare”. )

Or. de

Justificare

The proposal appropriates the terminology employed in the procurement directives, but is at 
odds with the basic principles of EU procurement law. In practice, this will serve to distort 
public procurement decision-making. With the view to establishing a clear distinction 
between the wording of the proposal under consideration and procurement law 
terminology, the word 'guidance' should be employed. In many areas, local authorities 
have no choice but to purchase used vehicles.
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Amendamentul 31
Karsten Friedrich Hoppenstedt

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul prezentei directive:
- „vehicul de transport rutier” înseamnă 
un vehicul cuprins în categoriile de 
vehicule enumerate în tabelul 3 din 
anexă;
- „operator”, astfel cum este menționat la 
primul paragraf, este operatorul care 
îndeplinește obligații de serviciu public în 
temeiul unui contract de servicii publice 
în sensul Regulamentului (CE) nr. 
1370/2007 al Parlamentului European și 
al Consiliului din 23 octombrie 2007 
privind serviciile publice de transport 
feroviar și rutier de călători1.
1 JO L 315, 3.12.2007, p. 1.

Or. en

Amendamentul 32
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Următoarele tipuri de vehicule se exclud 
din domeniul de aplicare a prezentei 
directive:
- vehiculele care prestează servicii de 
urgență de importanță vitală, cum ar fi 
ambulanțele, vehiculele folosite la 
transportul organelor pentru transplant 
sau al sângelui pentru transfuzie, 
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vehiculele de pompieri sau de urgență, 
precum și vehiculele de protecție civilă;
- vehiculele foarte specializate, produse în 
număr mic.

Or. en

Justificare

The scope of the Directive needs to be clarified. Emergency vehicles and other highly 
specialised vehicles are expensive and produced in low volumes which means that they are 
not effective “market drivers”.

Amendamentul 33
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Articolul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 1a
Următoarele vehicule de transport rutier 
sunt excluse din domeniul de aplicare a 
prezentei directive:
- vehiculele specializate folosite în 
sectorul transportului în comun pentru 
sprijin operațional și întreținerea 
infrastructurii;
- vehiculele specializate folosite de 
serviciile de pompieri, precum și pentru 
curățarea străzilor și a sistemelor de 
canalizare.

Or. en

Justificare

Very specialised support or maintenance vehicles  used in the public transport sector (e.g. 
track maintenance vehicles), but also for fire brigades, street cleaning and cleaning of sewage 
systems are procured/purchased only in very small volumes and have always individual 
design/equipment which can considerably influence the energy consumption and emissions. 
These vehicles should be excluded from the scope of the Directive as real drive cycles for 
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those vehicles will vary individually and therefore the harmonised calculation of energy 
consumption or emissions will be impossible. In addition the exclusion of these vehicles from 
the scope will reduce the costs for controlling the application of this Directive.

Amendamentul 34
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Articolul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Achiziționarea de vehicule nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic 

Achiziționarea de vehicule nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic 

(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 articolului 1a
urmează procedura definită la articolele 2a 
și 3 de fiecare dată când aleg drept criterii 
de selecție în achizițiile de vehicule noi de 
transport rutier costurile operaționale 
pentru consumul energetic, emisiile de 
dioxid de carbon și emisiile poluante 
calculate pentru toată durata de viață a 
vehiculelor.

(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
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.

(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate 
achizițiile publice de vehicule de transport 
rutier noi 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 articolele 2a 
și 3.

(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, 

(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, 
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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.

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 noi de transport rutier și 
urmează procedura definită la articolele 2a 
și 3.

Or. de

Justificare

In many areas, local authorities have no choice but to purchase used vehicles.

Amendamentul 35
Holger Krahmer

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
sau un model echivalent pe care îl 
consideră potrivit 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.

Or. de

Justificare

The directive should facilitate the development of best practices by allowing authorities and 
operators in the local public transport sector to employ either their own modelling methods 
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or the methodology proposed in the directive. In this way, modelling methods which employ a 
well-to-wheel approach to assessing emissions could be used.

Amendamentul 36
Martin Callanan

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, 
sau orice model echivalent pe care îl 
consideră potrivit, de fiecare dată când 
aleg drept criterii de selecție în achizițiile 
de vehicule de transport rutier noi costurile 
operaționale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon și emisiile 
poluante calculate pentru toată durata de 
viață a vehiculelor.

Or. en

Justificare

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of the procurement process. Some contracting authorities already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow the continued development of best 
practice by allowing contracting authorities to use their own equivalent modelling or use the 
methodology of the directive. This provides the additional benefits of allowing a contracting 
authority to use modelling which calculates the ‘well to wheel’ emissions. This is currently 
not possible in the existing methodology in Article 3.
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Amendamentul 37
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
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.

(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
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 
sau un model echivalent pe care îl 
consideră potrivit.

Or. de

Justificare

The directive should facilitate the development of best practices by allowing authorities and 
operators in the local public transport sector to employ either their own modelling methods 
or the methodology proposed in the directive. In this way, modelling methods which employ a 
well-to-wheel approach to assessing emissions could be used.

Amendamentul 38
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
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 

(2) Statele membre se asigură că, cel mai 
târziu începând cu 1 ianuarie 2012, toate 
achizițiile publice de vehicule de transport 
rutier noi efectuate de autoritățile sau 
părțile contractante în sensul 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE 
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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.

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 
sau orice model echivalent pe care îl 
consideră potrivit.

Or. en

Justificare

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles and often do not engage in formal tendering; the requirements of this directive would 
place a disproportionate burden on such organisations. The directive should exclude second 
hand vehicles. The objective of the directive should be to make environmental considerations 
an integral part of the procurement process. Some contracting authorities already do this via 
sophisticated modelling.

Amendamentul 39
Holger Krahmer

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, 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 
sau un model echivalent pe care îl 
consideră potrivit.

Or. de
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Justificare

The directive should facilitate the development of best practices by allowing authorities and 
operators in the local public transport sector to employ either their own modelling methods 
or the methodology proposed in the directive. In this way, modelling methods which employ a 
well-to-wheel approach to assessing emissions could be used.

Amendamentul 40
Martin Callanan

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, toate 
achizițiile de vehicule de transport rutier 
noi 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 
sau orice model echivalent pe care îl 
consideră potrivit.

Or. en

Justificare

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles; the requirements of this directive would place a disproportionate burden on such 
organisations. The directive should exclude second hand vehicles. The objective of the 
directive should be to make environmental considerations an integral part of the purchase 
process. Some purchasers already do this via sophisticated modelling. The directive should 
allow the continued development of best practice by allowing purchasers to use their own 
equivalent modelling or use the methodology of the directive.
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Amendamentul 41
Margrete Auken

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Autoritățile locale, regionale sau 
naționale ale căror achiziții de vehicule 
nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic reprezintă cel puțin 75% 
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.

Or. en

Justificare

Builds on Rapporteur's amendment, but suggests that labelling should be restricted to those 
public authorities that purchase clear majority of vehicles based on their environmental 
performance.

Amendamentul 42
Martin Callanan

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Producătorii de vehicule de transport 
rutier, care intră sub incidența prezentei 
directive, trebuie să furnizeze, în 
momentul scoaterii vehiculelor respective 
la vânzare, date indicative cu privire la 
totalul consumului de energie, al emisiilor 
de dioxid de carbon și al emisiilor de 
poluanți, calculat pentru întreaga durată 
de viață a acestor vehicule.

Or. en
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Justificare

Manufacturers are the best placed in the procurement / purchase cycle of road transport 
vehicles to provide indicative data for total lifetime energy consumption, CO2 and pollutant 
emissions for their vehicles when they are offered for sale. Such a precedent for ‘eco-
labelling’ has already been set in EU legislation.

Amendamentul 43
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Articolul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 2a
Opțiuni pentru aplicarea articolelor 1 și 2
Cerințele articolelor 1 și 2 se îndeplinesc 
în conformitate cu următoarele opțiuni:
(a) prin stabilirea unor specificații tehnice 
în documentația de achiziție a vehiculelor 
de transport rutier privind performanța 
energetică și ecologică, cu referire la 
fiecare tip de impact examinat, precum și 
la orice alte tipuri de impact asupra 
mediului; sau
(b) prin luarea în considerare a 
impactului energetic și ecologic în cadrul 
deciziei de achiziție, astfel încât:
- în cazul în care se aplică o procedură de 
achiziții, acest lucru se realizează prin 
utilizarea acestor tipuri de impact drept 
criterii de selecție, iar
- în cazurile în care aceste tipuri de 
impact sunt transformate într-un 
echivalent monetar în vederea includerii 
lor în decizia privind achiziția, se aplică 
metodologia stabilită la articolul 3.

Or. en
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Justificare

The provision offers the Member States more flexibility  in deciding on how to fulfil the 
requirements in Article 1 and 2. It takes account of what Member States have already done by 
means of national provisions and the various standards.

Amendamentul 44
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 3 - titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Costurile energetice și de mediu drept 
criterii de selecție în achiziționarea de 
vehicule

Costurile energetice și de mediu drept 
criterii de selecție în achiziționarea de 
vehicule noi

Or. en

Justificare

Many community based transport organisations and small operators use second hand 
vehicles; the requirements of this directive would place a disproportionate burden on such 
organisations. The directive should exclude second hand vehicles.

Amendamentul 45
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul (1) – fraza introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În scopul prezentei directive, costurile 
operaționale pentru consumul energetic, 
emisiile de dioxid de carbon și emisiile 
poluante aferente operării vehiculelor care 
fac obiectul procesului de achiziție, 
estimate pe toată durata de viață a acestora, 
sunt evaluate în bani și calculate conform 
procedurii stabilite la literele (a), (b) și (c).

(1) În scopul articolului 2a alineatul (b), 
costurile operaționale pentru consumul 
energetic, emisiile de dioxid de carbon și 
emisiile poluante aferente operării 
vehiculelor noi care fac obiectul procesului 
de achiziție, estimate pe toată durata de 
viață a acestora, sunt evaluate în bani și 
calculate conform procedurii stabilite la 
literele (a), (b) și (c).
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Or. de

Justificare

In many areas, local authorities have no choice but to purchase used vehicles.

Amendamentul 46
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 3 - alineatul 1 - litera a - liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

- 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;

- 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, inclusiv impozitele, atunci când 
acestea sunt folosite drept carburant pentru 
transport;

Or. en

Justificare

Most public authorities pay fuel taxes as any other consumers and they are part of the fuel 
cost over lifecycle of the vehicle.

Amendamentul 47
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulțind kilometrajul pe durata de viață a 
acestuia, în conformitate cu alineatul (3), 
cu emisiile de CO2 în kilograme per 

(b) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulțind kilometrajul pe durata de viață a 
acestuia, în conformitate cu alineatul (3), 
cu emisiile de CO2 în kilograme per 
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kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
și cu costul per kilogram preluat din 
tabelul 2 din anexă.

kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
și cu costul per kilogram preluat din 
tabelul 2 din anexă sau cu un cost mai 
mare.

Or. en

Justificare

If for reasons of commitments to greenhouse gas targets for example, public authorities wish 
to value CO2 emissions higher than the figures in the tables, it should be possible to do so.

Amendamentul 48
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulțind kilometrajul pe durata de viață a 
acestuia, în conformitate cu alineatul (3), 
cu emisiile de CO2 în kilograme per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
și cu costul per kilogram preluat din 
tabelul 2 din anexă.

(b) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulțind kilometrajul pe durata de viață a 
acestuia, în conformitate cu alineatul (3), 
cu emisiile de CO2 în kilograme per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
și cu costul per kilogram preluat fie din 
datele indicative furnizate de 
producătorul vehiculului de transport 
rutier, fie din orice alt model echivalent 
pe care cumpărătorul îl consideră potrivit.

Or. en

Justificare

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of vehicle purchase decisions. Some vehicle procurers / purchasers already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow such best practice to continue by giving 
procurers / purchasers the choice of either using their own equivalent modelling - taking into 
account indicative data provided by road vehicle manufacturers who are best placed in the 
procurement / purchase cycle to provide such data - or the methodology of the directive.
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Amendamentul 49
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulțind kilometrajul pe durata de viață a 
acestuia, în conformitate cu alineatul (3), 
cu emisiile de CO2 în kilograme per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
și cu costul per kilogram preluat din 
tabelul 2 din anexă.

(b) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de dioxid de carbon generate de 
operarea unui vehicul se calculează 
înmulțind kilometrajul pe durata de viață a 
acestuia, în conformitate cu alineatul (3), 
cu emisiile de CO2 în kilograme per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2) 
și cu costul per kilogram preluat din 
tabelul 2 din anexă sau utilizând o metodă 
echivalentă considerată potrivită de către 
cumpărător.

Or. de

Justificare

The directive should facilitate the continual development of best practices by allowing 
authorities and operators in the local public transport sector to employ either their own 
modelling methods - which in many cases have already been developed - in the light of the 
data provided by vehicle manufacturers or the methodology proposed in the directive.

Amendamentul 50
Margrete Auken

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile poluate rezultate din operarea unui 
vehicul se calculează ca suma costurilor pe 
durata de viață pentru emisiile de oxizi de 
azot, de hidrocarburi nemetanice și de 
pulberi în suspensie generate de acesta. 
Costul pe durata de viață pentru fiecare 
poluant se calculează prin înmulțirea 
kilometrajului pe durata de viață a unui 
vehicul în conformitate cu alineatul (3), cu 

(c) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile de poluanți rezultate din operarea 
unui vehicul se calculează ca suma 
costurilor pe durata de viață pentru emisiile 
de oxizi de azot, de hidrocarburi 
nemetanice și de pulberi în suspensie 
generate de acesta. Costul pe durata de 
viață pentru fiecare poluant se calculează 
prin înmulțirea kilometrajului pe durata de 
viață a unui vehicul în conformitate cu 
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emisiile în grame per kilometru, în 
conformitate cu alineatul (2) și cu costul 
respectiv per gram preluat din tabelul 2 din 
anexă.

alineatul (3), cu emisiile în grame per 
kilometru, în conformitate cu alineatul (2),
și cu costul respectiv per gram, care este
preluat fie dintre valorile medii pentru UE 
prezentate în tabelul 2 din anexa I, fie 
dintre valorile diferențiate din anexa Ia, 
fie dintre valori mai mari, în cazul în care 
acest lucru se justifică.

Or. en

Justificare

It should be possible to use more accurate values for cost of air pollutants reflecting local
conditions where such values are available.

Amendamentul 51
Martin Callanan

Propunere de directivă
Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile poluate rezultate din operarea unui 
vehicul se calculează ca suma costurilor pe 
durata de viață pentru emisiile de oxizi de 
azot, de hidrocarburi nemetanice și de 
pulberi în suspensie generate de acesta. 
Costul pe durata de viață pentru fiecare 
poluant se calculează prin înmulțirea 
kilometrajului pe durata de viață a unui 
vehicul în conformitate cu alineatul (3), cu 
emisiile în grame per kilometru, în 
conformitate cu alineatul (2) și cu costul 
respectiv per gram preluat din tabelul 2 din 
anexă.

(c) Costul pe durata de viață pentru 
emisiile poluate rezultate din operarea unui 
vehicul se calculează ca suma costurilor pe 
durata de viață pentru emisiile de oxizi de 
azot, de hidrocarburi nemetanice și de 
pulberi în suspensie generate de acesta. 
Costul pe durata de viață pentru fiecare 
poluant se calculează prin înmulțirea 
kilometrajului pe durata de viață a unui 
vehicul în conformitate cu alineatul (3), cu 
emisiile în grame per kilometru, în 
conformitate cu alineatul (2), și cu costul 
respectiv per gram preluat fie din datele
indicative furnizate de producătorul 
vehiculului de transport rutier, fie din 
orice alt model echivalent pe care 
cumpărătorul îl consideră potrivit.

Or. en
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Justificare

The objective of the directive should be to make environmental considerations an integral 
part of vehicle purchase decisions. Some vehicle procurers / purchasers already do this via 
sophisticated modelling. The directive should allow such best practice to continue by giving 
procurers / purchasers the choice of either using their own equivalent modelling - taking into 
account indicative data provided by road vehicle manufacturers who are best placed in the 
procurement / purchase cycle to provide such data - or the methodology of the directive. 

Amendamentul 52
Vittorio Prodi

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Vehiculelor al căror nivel de emisii 
este zero la una sau mai multe categorii li 
se recunoaște un merit deosebit. Acest 
merit se calculează printr-o metodă 
compusă, înjumătățind valoarea costului 
total pentru fiecare valoare de zero ce 
apare în coloanele tabelului 2 din anexă.

Or. en

Amendamentul 53
Dan Jørgensen

Propunere de directivă
Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Derogări în cazurile când există metode 

alternative
La solicitarea autorităților locale sau 
regionale, care au elaborat metode de 
calcul al costurilor pentru durata vieții 
vehiculelor, inclusiv al efectelor asupra 
mediului, adaptate în mod specific la 
nevoile și condițiile locale, Comisia poate 
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acorda acestor autorități locale sau 
regionale o derogare de la realizarea 
calculelor în baza articolului 3, în cazul 
în care se consideră că metodele aplicate 
produc un efect la fel de pozitiv asupra 
mediului și asupra promovării vehiculelor 
nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic.

Or. en

Amendamentul 54
Matthias Groote, Jutta Haug

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Transparența

Fără a aduce atingere dispozițiilor 
Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE, 
statele membre se asigură că, în 
conformitate cu articolul 3, toți actorii 
menționați la articolul 2 pun la dispoziție, 
la cerere, informații privind costurile 
energetice și de mediu pentru fiecare 
ofertă primită.

Or. de

Justificare

With a view to increasing transparency, contracting authorities and contracting entities 
should make information about energy and environmental costs available on request.
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Amendamentul 55
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Infrastructuri

Statele membre se asigură că, până la 1 
ianuarie 2012, sunt create infrastructurile 
necesare aprovizionării cu toate tipurile 
de carburanți menționate în anexă.

Or. es

Amendamentul 56
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3a
Sprijin suplimentar pentru sectorul public
(1) Statele membre ar trebui să se 
angajeze să informeze salariații din 
sectorul public cu privire la avantajele 
vehiculelor care folosesc combustibili 
alternativi, inclusiv cu privire la 
amplasarea stațiilor de alimentare și de 
întreținere, la distanța ce poate fi 
parcursă de vehiculele cu combustibili 
alternativi și capacitățile de performanță a 
acestora, precum și cu privire la 
programele de stimulare existente la nivel 
național și european.
(2) Statele membre încurajează și aplică 
măsuri de stimulare a furnizorilor de 
combustibili alternativi pentru ca aceștia 
să facă combustibilii alternativi accesibili 
pe scară largă publicului.
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Or. en

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.

Amendamentul 57
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 3b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 3b
Costurile energetice și de mediu drept 
criterii de selecție în achiziționarea de 

vehicule
Valorile pentru calculul costurilor 
emisiilor, specificate în tabelul 2 din 
anexă, trebuie considerate drept valori 
minime. În cazul în care autoritățile 
optează pentru luarea în considerare a 
impactului asupra mediului prin 
transformarea acestuia într-un echivalent 
monetar și includerea lui în evaluarea 
costului global în conformitate cu
articolul 3, autoritățile pot folosi valori 
mai mari pentru evaluarea costurilor 
energiei externe și ale impactului asupra 
mediului.

Or. en

Justificare

Authorities should be free to use higher figures for valuing the cost of emissions than those 
specified by the Commission, where they so choose. Any figures agreed for valuing emissions 
should be minimum values, and should not prevent authorities that wish to do so from placing 
a higher value on environmental protection.



AM\726332RO.doc 35/43 PE407.696v01-00

RO

Amendamentul 58
Glenis Willmott

Propunere de directivă
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Alte criterii și metodologii de selecție

Aplicarea obligatorie a criteriilor pentru 
achiziționarea de vehicule nepoluante și 
eficiente din punct de vedere energetic nu 
interzice stabilirea unor priorități între 
criteriile de selecție sau includerea altor 
criterii sau metodologii de selecție 
pertinente. De asemenea, aplicarea 
criteriilor respective continuă să permită 
alegerea unor vehicule adaptate la norme 
și modernizate în vederea ameliorării 
performanței lor ecologice.

Or. en

Justificare

It should be made clear that other criteria and methodologies may be used alongside the 
specified criteria in this directive.

Amendamentul 59
Holger Krahmer

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Instrumente de finanțare

Comisia dezvoltă un Fond european 
pentru protecția mediului care va fi 
utilizat, printre altele, pentru încurajarea 
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achiziționării de către autorități și 
operatori de vehicule de transport rutier 
curate și eficiente din punct de vedere 
energetic, în sensul articolului 1.
Autoritățile bugetare competente consacră 
resursele corespunzătoare din bugetul 
UE.

Or. de

Justificare

A European Climate Protection Fund represents a powerful means of speeding up the 
introduction of new technologies to combat climate change. In particular in the area of clean 
and energy-efficient road transport vehicles, the introduction of new technologies will be 
encouraged very effectively by the provision of ring-fenced public resources.

Amendamentul 60
Inés Ayala Sender

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Utilizarea instrumentelor financiare 

comunitare

Pentru a garanta crearea infrastructurilor 
necesare aprovizionării cu toate tipurile 
de carburanți menționate în anexă, statele 
membre și Comisia prevăd posibilitatea de 
a se recurge, printre alte resurse, la 
finanțările RTE-E.

Or. es
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Amendamentul 61
Karsten Friedrich Hoppenstedt

Propunere de directivă
Articolul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 5a
Instrumente de finanțare

Comisia dezvoltă un Fond european 
pentru protecția mediului care va fi 
utilizat, printre altele, pentru încurajarea 
achiziționării de către autorități și 
operatori de vehicule de transport rutier 
curate și eficiente din punct de vedere 
energetic, în sensul articolului 1.
Autoritățile bugetare competente consacră 
resursele corespunzătoare din bugetul UE

Or. de

Justification

A European Climate Protection Fund represents a powerful means of speeding up the 
introduction of new technologies to combat climate change. In particular in the area of clean
and energy-efficient road transport vehicles, the introduction of new technologies will be 
encouraged very effectively by the provision of ring-fenced public resources.

Amendamentul 62
Hanne Dahl

Propunere de directivă
Articolul 6 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care evaluarea respectivă 
constată că nu s-a realizat niciun progres, 
statele membre încurajează introducerea
unei taxe pe CO2 pentru motoarele cu 
ardere internă.

Or. en
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Justificare

The climate change is of such importance that we need to take serious action in promoting 
cleaner and more energy efficient road transport vehicles.

Amendamentul 63
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexă – tabelul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul 1: Conținutul energetic al 
carburanților pentru vehicule

Tabelul 1: Conținutul energetic al 
carburanților pentru vehicule

Carburant                        Conținut energetic Carburant                        Conținut energetic
Diesel                                         36 MJ/litru Diesel                                         36 MJ/litru
Benzină                                      32 MJ/litru Benzină                                      32 MJ/litru
Gaz natural                                38 MJ/Nm3 Gaz natural                                33 MJ/Nm3

Gaz petrolier lichefiat (GPL)     24/MJ/litru Gaz petrolier lichefiat (GPL)     24/MJ/litru
Etanol                                         21 MJ/litru Etanol                                         21 MJ/litru
Biodiesel                                    33 MJ/litru Biodiesel                                    33 MJ/litru
Emulsii de combustibil               32 
MJ/litru

Emulsii de combustibil               32 
MJ/litru

Hidrogen...................................11 MJ/Nm3 Hidrogen...................................11 MJ/Nm3

Or. it

Justificare

Under type approval procedures, ruled consumption for passenger cars takes into account the 
fact that natural gas can be of low energy content. In order to ensure consistency with the 
ruled consumptions for existing vehicles, a value of 33 MJ, which refers to a mixed methane-
type product, should be used, rather than that of 38 MJ. Were the value suggested by the 
Commission to stand, problems would arise concerning a lack of consistency between the 
parameters established in the present proposal and the type approval parameters currently 
recognised as being official and a reference.
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Amendamentul 64
Amalia Sartori

Propunere de directivă
Anexă – tabelul 2

Textul propus de Comisie

Tabelul 2: Costul emisiilor generate de transportul rutier (la prețurile din 2007)

CO2 NOx NMHC Pulberi în suspensie

2 eurocenți/kg 0,44 
eurocenți/kg

0,1 
eurocenți/kg

8,7 eurocenți/kg

Amendamentul

Tabelul 2: Costul emisiilor generate de transportul rutier (la prețurile din 2007)

CO2 NOx NMHC Pulberi în 
suspensie

2 
eurocenți/kg

de stabilit de stabilit de stabilit

Or. it

Justificare

The CO2 value appears to be in line with the values set for sectors regulated by the ETS, but 
is vastly disproportionate to the values for polluting emissions shown in the table proposed by 
the Commission. Unless there is a further evaluation, the paradoxical situation will arise of 
the potential demonstrated by vehicles emitting very low levels of pollutants being 
disregarded, when they are ideal for improving air quality in urban areas, which is the main 
objective of this legislation. The values relating to polluting emissions must therefore be 
reassessed with that in mind. One alternative might be to establish an index of priorities to be 
assigned to the various types of emission shown in the table, so as to enable public 
administrations to establish which vehicles are best suited to the purpose, on the basis of their 
own emissions reduction strategies and specific local conditions.
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Amendamentul 65
Martin Callanan

Propunere de directivă
Anexă – tabelul 2

Textul propus de Comisie

Tabelul 2: Costul emisiilor generate de transportul rutier (la prețurile din 2007)

CO2 NOx NMHC Pulberi în suspensie

2 
eurocenți/k
g

0,44 
eurocenți/kg

0,1 
eurocenți/kg

8,7 eurocenți/kg

Amendamentul

eliminat

Or. en

Justificare

Europe’s cities and regions and / or contracting authorities should have the freedom to price 
pollutants in different ways, depending on local circumstances. They may want to address a 
particular pollutant should, for example, they be in breach of EU limit values, such as NO2 or 
PM10. In such circumstances they may want to place a higher ‘value’ on one pollutant over 
another. Although in principle the directive appears to be technology neutral, in practice 
rigid pricing of pollutants in the methodology tends to favour certain technologies over 
others.

Amendamentul 66
Margrete Auken

Propunere de directivă
Anexă – tabelul 2 coloana 2 rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2 eurocenți/kg 3 eurocenți/kg sau prețul de piață al ETS, 
optându-se pentru valoarea mai mare

Or. en
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Justificare

30€ / ton is more likely to represent an accurate carbon price over lifetime of vehicles 
purchased after 2010.

Amendamentul 67
Martin Callanan

Propunere de directivă
Anexă – tabelul 3

Textul propus de Comisie

Tabelul 3: Kilometrajul pe durata de viață a vehiculelor de transport rutier

Categoria vehiculului Kilometrajul pe 
durata de viață

(Categoriile M și N în sensul Directivei 
2007/46/CE)
Autoturisme (M1) 200 000 km

Vehicule comerciale ușoare (N1) 250 000 km

Vehicule grele pentru transportul de mărfuri (N2, 
N3)

1 000 000 km

Autobuze (M2, M3) 800 000 km

Amendamentul

Tabelul 3: Kilometrajul pe durata de viață a vehiculelor de transport rutier

Or. en

Categoria vehiculului Kilometrajul pe 
durata de viață 

(Categoriile M și N în sensul Directivei 
2007/46/CE)
Vehicule grele pentru transportul de mărfuri (N2, 
N3)

1 000 000 km

Autobuze (M3) 800 000 km
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Justificare

Table contents amended to reflect the restricted scope to vehicle N1, N2 and M3.

Amendamentul 68
Margrete Auken

Propunere de directivă
Anexa 1a (nouă)

Amendamentul

Costurile legate de poluarea aerului exprimate în €/tonă de poluant pentru drumuri, căile 
ferate și căile navale

Costul factorilor în €, prețurile pentru 2000, unitatea: € 2000/t de poluant
Poluant NOx NMVOC SO2 PM2.5 (gaze de evacuare) PM10 (altele decât gaze de evacuare)
Sursa: CAFÉ 

CBA
CAFÉ 
CBA

CAFÉ 
CBA

HEATCO UBA 
transferat 
către 
HEATCO

HEATCO/ 
CAFÉ 
CBA 
(pentru 
transport 
naval)

HEATCO UBA 
transferat 
către 
HEATCO

HEATCO

sensibilitatea 
CAFÉ CBA

mediana 
VOLY 
(PM/O3)

mediana 
VOLY 
(PM/O3)

mediana 
VOLY 
(PM/O3)

Unitatea € 2000 
(emisii 
2010)

€ 2000 
(emisii 
2010)

€ 2000 
(emisii 
2010)

€ 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000

Mediul local Metropolitan
urban 

Urban În afara 
zonelor 
construite

Metropolita
n urban 

Urban În afara 
zonelor 
construite

Austria 8,700 1,700 8,300 415,000 134,300 69,600 166,200 53,700 27,800
Belgia 5,200 2,500 11,000 422,200 136,200 91,100 169,900 54,500 36,500
Bulgaria 1,800 200 1,000 43,000 13,800 11,000 17,200 5,500 4,400
Cipru 500 300 2,000 243,700 78,700 20,600 97,500 31,500 8,200
Republica 
Cehă

7,300 1,000 8,000 252,600 81,400 62,700 101,000 32,600 25,100

Danemarca 4,400 700 5,200 386,800 124,700 45,500 154,700 49,900 18,200
Estonia 800 100 1,800 133,400 43,400 22,500 53,400 17,300 9,000
Finlanda 800 200 1,800 337,100 108,600 28,100 134,800 43,400 11,200
Franța 7,700 1,400 8,000 392,200 126,300 78,400 156,900 50,500 31,400
Germania 9,600 1,700 11,000 384,500 124,000 75,000 153,800 49,600 30,000
Grecia 800 300 1,400 248,700 80,100 35,000 99,500 32,100 14,000
Ungaria 5,400 900 4,800 203,800 65,600 52,300 81,500 26,200 20,900
Irlanda 3,800 700 4,800 391,000 126,200 40,900 156,400 50,500 16,400
Italia 5,700 1,100 6,100 371,600 120,100 67,600 148,600 48,000 27,100
Letonia 1,400 200 2,000 115,700 37,200 21,500 46,300 14,900 8,600
Lituania 1,800 200 2,400 143,100 46,500 28,600 57,200 18,600 11.400
Luxemburg 8,700 2,700 9,800 671,500 216,200 95,700 268,600 86,500 38,300
Malta 700 400 2,200 245,400 78,700 20,400 98,200 31,500 8,200
Țările de Jos 6,600 1,900 13,000 422,500 136,400 82,600 169,000 54,500 33,000
Norvegia 2,000 300 2,500 309,600 99,600 30,100 123,800 39,900 12,000
Polonia 3,900 600 5,600 174,500 56,000 52,400 69,800 22,400 20,900
Portugalia 1,300 500 3,500 259,500 83,600 38,500 103,800 33,500 15,400
România 2,200 400 2,000 29,200 9,400 7,500 11,700 3,800 3,000
Slovacia 5,200 700 4,900 194,200 62,100 52,400 77,700 24,900 21,000
Slovenia 6,700 1,400 6,200 262,900 84,500 54,500 105,200 33,800 21,800
Spania 2,600 400 4,300 299,600 96,400 41,200 119,900 38,600 16,500
Suedia 2,200 300 2,800 352,600 113,400 34,300 141,000 45,400 13,700
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Elveția 9,200 1,800 8,800 444,800 143,100 73,500 177,900 57,200 29,400
Regatul Unit 3,900 1,100 6,600 389,100 125,300 60,700 155,700 50,100 24,300
UE-25 4,400 1,000 5,600 26,000
Marea Baltică 2,600 500 3,700 12,000
Marea 
Mediterană

500 300 2,000 5,600

Atlanticul de 
Nord-Est

1,600 400 2,200 4,800

Marea 
Nordului

5,100 1,900 6,900 28,000

Metropolitan urban: orașe cu o populație mai mare de 0,5 milioane locuitori
Urban: orașe mici și mijlocii, cu o populație de până la 0,5 milioane de locuitori

Or. en

Justificare

Local authorities should be able to use more relevant cost values where they are available. 
Table as presented in the Council working document.
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