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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele reluate 
dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o modifice, dar pe
care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere aldine.
Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate prin 
simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice competente, referitoare la elemente ale 
textului legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

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

(Procedura de codecizie: prima lectură)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea revizuită a Comisiei prezentată Parlamentului European și 
Consiliului (COM(2007)0817),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 175 alineatul (1) din Tratatul CE, în 
temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0008/2008),

– având în vedere articolul 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, cel al Comisiei pentru piața internă 
și protecția consumatorilor, precum și cel al Comisiei pentru transport și turism (A6-
0000/2008),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Text propus de Comisie Amendament

(4) În Comunicarea Comisiei „O politică 
energetică pentru Europa” se recomandă ca 
UE să se angajeze să reducă gazele de seră 
până în 2020 cu cel puțin 20% în raport cu 
nivelul acestora din 1990. Au fost propuse 
ținte constrângătoare pentru 2020 de 
îmbunătățire cu 20% a eficienței 
energetice, un nivel de 20% de energii 
regenerabile și o cotă de 10% de 

(4) În Comunicarea Comisiei „O politică 
energetică pentru Europa” se recomandă ca 
UE să se angajeze să reducă gazele de seră 
până în 2020 cu cel puțin 20% în raport cu 
nivelul acestora din 1990. Au fost propuse 
obiective cu caracter obligatoriu pentru 
2020 de îmbunătățire cu 20% a eficienței 
energetice, un nivel de 20% de energii 
regenerabile și o cotă de 10% de 
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combustibili ecologici în cadrul pieței de 
carburanți pentru vehicule în cadrul
Comunității, inter alia în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării cu energie prin 
diversificarea gamei și proporției de 
carburanți.

combustibili ecologici, produși în mod 
durabil și certificați, în cadrul pieței de 
carburanți pentru vehicule a Comunității, 
inter alia în vederea îmbunătățirii 
aprovizionării cu energie prin 
diversificarea gamei și proporției de 
carburanți.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 11 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(11a) O utilizare mai extinsă a anumitor 
tehnologii, cum ar fi vehiculele ce 
funcționează pe bază de hidrogen, GPL 
(gaz petrolier lichefiat) sau GNC (gaz 
natural comprimat) poate necesita costuri 
inițiale de investiție mai ridicate, mai ales 
în privința infrastructurii, și ca atare 
Comisia ar trebui să aibă în vedere modul 
în care ar putea fi instituite și menținute 
reglementări transparente și 
nediscriminatorii pentru acordarea de 
subvenții naționale și comunitare acestor 
investiții, în beneficiul mediului.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 13 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(13a) Conform evaluării de impact 
efectuate de Comisie, 50% dintre 
vehiculele achiziționate vor corespunde 
cu cea mai bună ofertă de pe piață, din 
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punct de vedere al costurilor globale în 
timpul ciclului de viață, inclusiv costurile 
externe, odată cu intrarea în vigoare a 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 17 a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

(17a) Orașele ce doresc să își construiască 
o imagine care să reflecte grija față de 
mediu ar trebui încurajate, oferindu-li-se 
oportunități în acest sens, prin publicarea 
transparentă și periodică pe internet de 
informații, calcule, decizii și etalonări în 
domeniul achizițiilor publice, în temeiul 
prezentei directive.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Articolul 1

Text propus de Comisie Amendament

Obiectul Obiectul și obiectivele
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 

Prezenta directivă urmărește să promoveze 
și să impulsioneze piața vehiculelor 
nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic, prin folosirea ca 
instrument activ a achizițiilor publice 
bazate pe includerea costurilor  
operaționale reale pe toată durata de 
viață, inclusiv costurile de mediu. 
Directiva necesită includerea costurilor 
operaționale pe toată durata de viață, 
respectiv a costurilor pentru consumul 
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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.

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.

Obiectivul prezentei directive îl constituie 
asigurarea unui anumit volum de cerere  
de vehicule pentru transport rutier 
„curate” și eficiente din punct de vedere 
energetic, suficient de consistent pentru a 
stimula producătorii și industria să 
dezvolte în continuare vehicule cu costuri 
scăzute la consumul de energie și cu 
emisii poluante și de CO2 mici.

Or. en

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 2

Text propus de Comisie Amendament

(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 2010, 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.
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Or. en

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 2 - alineatul 3

Text propus de Comisie Amendament

(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 2010, 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.

Or. en

Amendamentul 8

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

Text propus de Comisie Amendament

(3a) Autoritățile locale, regionale sau 
naționale ale căror achiziții de vehicule 
nepoluante și eficiente din punct de 
vedere energetic reprezintă cel puțin 50% 
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
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Amendamentul 9

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

Text propus de Comisie Amendament

- în conformitate cu alineatul (2) al 
prezentului articol, consumul de carburanți 
al unui vehicul per kilometru se 
convertește în consum energetic per 
kilometru, folosind factorii de conversie 
pentru conținutul energetic al diferiților 
carburanți menționați în tabelul 1 din 
anexă;

- în conformitate cu alineatul (2) al 
prezentului articol, consumul de carburanți 
al unui vehicul per kilometru se 
contorizează în unități de consum 
energetic per kilometru, chiar dacă acesta 
este furnizat direct, cum este cazul 
automobilelor electrice, sau nu. În cazul 
în care consumul de carburant este 
calculat în alte unități, acesta se 
convertește în consum energetic per 
kilometru, folosind factorii de conversie 
pentru conținutul energetic al diferiților 
carburanți menționați în tabelul 1 din 
anexă;

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 3a (nou)

Text propus de Comisie Amendament

Articolul 3a
Transparență

În vederea încurajării dezbaterii publice și 
a deliberărilor politice asupra costurilor 
pe întreaga durată de viață a produselor 
ce fac obiectul achizițiilor publice, și fără 
să aducă atingere prevederilor 
Directivelor 2004/17/CE și 2007/18/CE, 
statele membre se asigură că toate părțile 
menționate la articolul 2 fac publice pe 
internet informațiile despre energie și 
costuri de mediu, menționate la articolul 
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3, privitor la toate ofertele primite.
De asemenea, pentru a stimula și mai 
mult dezbaterea politică publică, Comisia 
instituie o tabelă de punctaj, pe baza 
raportărilor prevăzute la articolul 6, 
publicată pe internet, cu ajutorul căreia 
orașele și regiunile relativ similare pot fi 
etalonate și comparate din punct de 
vedere al achizițiilor ce respectă mediul.

Or. en

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 6

Text propus de Comisie Amendament

(1) La fiecare doi ani, începând de la data 
menționată la articolul 8, Comisia 
redactează un raport privind aplicarea 
prezentei directive și privind acțiunile
întreprinse de statele membre pentru 
promovarea achizițiilor de vehicule de 
transport rutier „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic.

(1) În fiecare an, începând de la data 
menționată la articolul 8, statele membre 
întocmesc, pentru anul calendaristic 
respectiv, statistici privind numărul 
vehiculelor achiziționate de către actorii 
menționați la articolul 2, care vor 
cuprinde următoarele patru categorii:

- automobile pentru pasageri,
- vehicule comerciale ușoare ,
- autobuze și autocare, și
- alte vehicule grele.
În fiecare an, statele membre trimit aceste 
statistici Comisiei, cel târziu până la 30 
octombrie, împreună cu o estimare a 
efectelor asupra pieței ale criteriilor 
stipulate la articolul 3.

(2) Raportul este o evaluare a efectelor 
prezentei directive și a eventualei necesități 
a unor acțiuni ulterioare și include 
propuneri în acest sens, unde este cazul.

(2) La cel târziu trei ani de la data 
menționată la articolul 8, și ulterior la 
fiecare doi ani, Comisia redactează un 
raport privind aplicarea prezentei 
directive, inclusiv informațiile prevăzute 
la alineatul (1), și privind acțiunile 
întreprinse de statele membre pentru 
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promovarea achizițiilor de vehicule de 
transport rutier „curate” și eficiente din 
punct de vedere energetic. Raportul este o 
evaluare a efectelor prezentei directive, 
incluzând indicatori cantitativi de 
evaluare a beneficiilor pentru mediu, a 
raportărilor statelor membre și a 
eventualei necesități a unor acțiuni 
ulterioare și include propuneri în acest 
sens, unde este cazul.

Comisia raportează valorile nominale și 
relative ale vehiculelor achiziționate, 
corespunzând cu cea mai bună ofertă de 
pe piață, din punct de vedere al costurilor 
globale în timpul ciclului de viață, 
inclusiv costurile externe, din fiecare din 
cele patru categorii menționate la 
alineatul (1) la piața globală a acestor 
vehicule și estimează efectele asupra 
pieței ale criteriilor stipulate la articolul 3.
(2a) Comisia evaluează, mai ales, dacă 
efectul preconizat al procentului de 50% 
dintre vehiculele achiziționate, 
corespunzând cu cea mai bună ofertă de 
pe piață, din punct de vedere al costurilor 
globale în timpul ciclului de viață, 
inclusiv costurile externe, s-a concretizat 
până în 2012. În caz contrar, Comisia 
prezintă o propunere, cel mai târziu până 
în 2014, de creștere a cotei vehiculelor 
„curate” și eficiente din punct de vedere 
energetic și de asigurare a efectului 
preconizat și dorit asupra pieței, și prin 
includerea de criterii obligatorii de 
selecție, dacă este necesar.

Or. en
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EXPUNERE DE MOTIVE

Det aktuelle forslag inddrager miljøudvalgets tidligere anbefalinger
Det konkrete forslag erstatter et tidligere forslag (KOM (2005), 634 final), og medtager på 
centrale områder - som følge af miljøudvalgets behandling - en række konkrete anbefalinger 
fra ordføreren og øvrige parlamentsmedlemmer.

Blandt de vigtigste elementer er at
 alle køretøjer bliver omfattet af direktivet
 CO2-udledningen indregnes
 modellen er teknologineutral og fleksibel (frem for en statisk standard)
 offentlige indkøb fastholdes som et instrument til at fremme miljøvenlige køretøjer
 der kan tages specifikke lokale hensyn, således at nærhedsprincippet respekteres

Livstidsomkostningerne udregnes
Direktivet forpligter alle offentlige indkøbere - eller aktører der handler på vegne af, eller 
under licens fra, det offentlige - til at udregne ikke bare indkøbspris, men også 
livstidsomkostningerne for brændstof, CO2-emissioner og luftforurening, og bruge dette som 
indkøbskriterium.

Offentlige indkøb som katalysator for markedet
Ordføreren støtter varmt ideen om at anvende offentlige indkøb som katalysator for et marked 
for miljøvenlige køretøjer, og har derfor tilpasset artikel 1 og understreget dette element som 
en afgørende hensigt med direktivet.
Offentlige indkøb udgør på europæisk plan en ganske betydelig del af markedet, og ved at 
lade de offentlige myndigheder gå forrest og udregne og anvende "livstidsomkostningerne" 
som indkøbsgrundlag, kan det sikres, at bilindustrien tilskyndes til udvikling og investeringer 
i miljøvenlige biler med lavere CO2- og forureningsemmissioner.

Gennemsigtighed og offentlig debat
Hvis de lokale beslutninger om indkøb af køretøjer, skal præges i en miljøvenlig retning er det 
helt afgørende at NGO'er, borgere og lokale politikere har adgang til oplysninger om disse 
indkøb.
Ordføreren har derfor på en række områder ændret direktivet med henblik at styrke 
gennemsigtigheden og offentlighedens adgang til oplysninger samt bedre muligheder for 
sammenligning.
Disse ændringer inkluderer blandt andet at:

 alle oplysninger om livstidsomkostninger i forbindelse med indkøbsbeslutninger skal 
lægges på Internettet af de lokale myndigheder

 Kommissionen skal udarbejde en pointtavle, der kan sammenligne hvor gode lokale 
myndigheder er til at købe miljøvenlige biler

 indførelsen af et "Miljøvenligt indkøbsmærke", der kan anvendes af lokale og 
regionale myndigheder, der går forrest i indkøbet af miljøvenlige biler

Revision og vurdering af direktivets effekter
Det er vigtigt at vurdere, hvorvidt direktivet i sin nuværende form har den ønskede effekt.
Derfor har ordføreren foreslået en række ændringer, der sikrer konkret opfølgning og 
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vurdering af konsekvenserne for marked og miljø.
Således forpligtes Kommissionen til blandt andet:

 hvert andet år at rapportere om implementeringen og konsekvenserne af direktivet for 
såvel markedet for de forskellige køretøjskategorier som for miljøet

 at evaluere hvorvidt den ønskede og forventede effekt på 50% af de offentlige indkøb 
indfris i 2012 og i modsat fald, hvordan direktivet kan ændres så denne målsætning 
nås

Implementering
Ordføreren vurderer, at det vil være muligt at indføre og anvende den foreskrevne metode til 
udregning af livstidsomkostningerne allerede fra 2010 og foreslår derfor, at datoen rykkes 
frem således, at de miljømæssige og markedsmæssige effekter kan træde i kraft hurtigst 
muligt.
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