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Stimate Domnule Preşedinte,

Comisia ar dori să adreseze mulţumiri Camerei Deputaţilor pentru opinia sa referitoare la 
Comunicarea Comisiei „O strategie europeană pentru o mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon” [COM(2016) 501 final].

Comisia salută sprijinul larg exprimat de Camera Deputaţilor privind obiectivele 
comunicării. Comisia profită de această ocazie pentru a oferi o serie de clarificări cu privire 
la comunicare şi îşi exprimă încrederea că acestea vor răspunde preocupărilor formulate de 
Camera Deputaţilor.

în ceea ce priveşte standardizarea dispozitivelor de încărcare pentru autovehiculele electrice 
la nivelul UE, Comisia a acordat un mandat M/533 organizaţiilor de standardizare europene 
în scopul de a sprijini Comisia în punerea în aplicare a Directivei 2014/94/UE privind 
implementarea infrastructurii de combustibili alternativi1. Mandatul solicită organizaţiilor de 
standardizare europene să dezvolte şi să adopte standarde europene adecvate sau să modifice 
standardele europene existente referitoare la o gamă largă de combustibili alternativi 
utilizaţi pentru diferite mijloace de transport, inclusiv la alimentarea transportului rutier cu 
energie electrică.

In ceea ce priveşte transportul fluvial european, Comisia a sprijinit în mod constant căile 
navigabile interioare ca mijloc ecologic de transport care să contribuie la atingerea 
obiectivelor de creştere durabilă a UE, să răspundă nevoilor oraşelor şi industriilor situate 
de-a lungul căilor navigabile şi să contribuie la dezvoltarea regională. Obiectivele politicii şi 
strategiei sunt detaliate în programul de acţiune NAIADES II2. Comisia este angajată în 
efortul intens de revitalizare a infrastructurilor de transport fluvial. Acest lucru se realizează

' JOL 307/2014.
2 COM(2013) 623 final.



în contextul punerii în aplicare a reţelelor transeuropene de transport3 şi, în cazul specific al 
României, prin punerea în aplicare a coridoarelor reţelei centrale Rin-Dunăre. Comisia este 
conştientă de condiţiile dificile de navigaţie în anumite sectoare cheie ale Dunării şi în 
anumite perioade ale anului. Prin intermediul cererii de propuneri din cadrul Mecanismului 
pentru interconectarea Europei4, Uniunea Europeană acordă sprijin financiar proiectelor 
importante de infrastructură şi de lucrări pentru îmbunătăţirea navigabilităţii pe Dunăre.

în Strategia privind mobilitatea cu emisii scăzute se recunoaşte că obţinerea de progrese în 
domeniul metodelor alternative de transport aviatic reprezintă o provocare deosebită cu care 
se confruntă sectorul aviaţiei. în pachetul privind aviaţia din 2015, reducerea emisiilor de 
dioxid de carbon şi inovarea fac parte dintr-o strategie cuprinzătoare pentru întreg 
ecosistemul aviaţiei din UE. UE sprijină, de asemenea, îmbunătăţirile operaţionale 
(optimizarea traficului aerian din UE prin dezvoltarea proiectului SESAR) precum şi 
eforturile de cercetare şi inovare de ultimă generaţie (în special motoarele cu reacţie 
ecologice în cadrul întreprinderii comune Clean Sky). O agendă strategică de cercetare şi 
inovare în domeniul transporturilor (STRIA) este în curs de adoptare cu scopul de a defini 
obiective şi agende mai ambiţioase în materie de cercetare şi inovare pe termen lung, precum 
şi de a crea un sistem de propulsie alternativ în domeniul aviaţiei.

în ceea ce priveşte testarea emisiilor vehiculelor, Comisia a propus5 consolidarea cadrului de 
omologare de tip pentru6 a îmbunătăţi supravegherea pieţei, inclusiv a celei privind emisiile 
de C02 şi consumul de carburant al vehiculelor rutiere, precum şi calitatea şi independenţa 
procesului de testare. Anul viitor va intra în vigoare o nouă procedură de testare în laborator 
a vehiculelor uşoare, armonizată la nivel mondial. Această procedură va furniza valori mai 
realiste şi mai fiabile privind consumid de carburant şi emisiile de C02.

în acest context, este esenţială furnizarea de informaţii relevante şi complete consumatorilor. 
Comisia pregăteşte în prezent o serie de orientări asupra modalităţii de introducere a 
procedurii de testare a vehiculelor uşoare armonizată la nivel mondial privind etichetarea 
autoturismelor care să prevadă valori mai realiste şi mai fiabile privind consumid de 
carburant şi emisiile de C02. Planul de acţiune care însoţeşte strategia de mobilitate cu 
emisii scăzute de carbon prevede o revizuire a Directivei privind etichetarea 
autovehiculelor7. Această revizuire, dezvoltată pe baza rezultatelor evaluării directivei care 
s-a încheiat în 2016, ar trebui, de asemenea, să evalueze modul în care poate fi îmbunătăţită 
informarea consumatorilor, în sensul de a-i orienta spre formularea unei decizii în cunoştinţă 
de cauză în momentul achiziţiei unui vehicul.

In ceea ce priveşte utilizarea echilibrată în profil teritorial a resurselor programului 
„ Orizont 2020 ”, Comisia doreşte să asigure Camera Deputaţilor că difuzarea şi exploatarea 
rezultatelor cercetării şi inovării, inclusiv în domeniul mobilităţii cu emisii scăzute de dioxid 
de carbon, reprezintă o parte importantă a acţiunilor sprijinite de Orizont 2020 în beneficiul

3 Regulamentul 1315/2013 (JO L348/2013)
4 Regulamentul 1316/2013 (JO L348/2013)
5 Propunere pentru un nou regulament, COM (2016) 31 final.
6 Directiva 2007/46 (JO L 263/2007).
7 Directiva 1999/94 (JOLI 2/2000).
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întregii Uniuni. In acelaşi timp, Comisia recunoaşte necesitatea ele a debloca potenţialul 
nevalorificat de cercetare şi inovare în toate regiunile Uniunii. Din acest motiv, programul 
Orizont 2020, care se conduce după principiul de excelentă, alocă peste 800 de milioane 
EUR componentei pentru răspândirea excelentei şi extinderea participării. Mai mult, prin 
măsurile sale ce includ formarea de echipe, programele de înfrăţire şi catedrele Spaţiului 
european de cercetare, Orizont 2020 sprijină crearea unor centre de excelenţă, favorizează 
accesul la reţele instituţionale şi înfiinţează centre de excelenţă în ţările vizate de extinderea 
participării (inclusiv România). In plus, sinergiile cu Mecanismul pentru interconectarea 
Europei, Fondul european pentru investiţii strategice şi fondurile structurale (inclusiv 
iniţiative ale Comisiei precum marca de excelenţă) completează resursele programului 
Orizont 2020 pentru punerea în practică a soluţiilor cu emisii reduse de carbon.

In cele din urmă, Comisia reaminteşte că, la 30 noiembrie 2016, în cadrul unui pachet de 
măsuri ce vizează îndeplinirea obiectivelor strategiei privind uniunea energeticăs şi în 
conformitate cu planul de acţiune care însoţeşte strategia de mobilitate cu emisii scăzute de 
dioxid de carbon, Comisia a prezentat iniţiative menite să îmbunătăţească legăturile între 
sectorul transporturilor şi cel al energiei şi să încurajeze utilizarea energiei provenite din 
surse alternative în domeniul transporturilor* 9.

Comisia speră că aceste clarificări răspund chestiunilor ridicate de Senat şi aşteaptă cu 
interes continuarea în viitor a dialogului nostru politic.

Cu deosebită consideraţie,

Prim-vicepreşedinte

COM(2015) 85 final.
9 COM (2016) 860 final şi iniţiative conexe.
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