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Fișă rezumat 

Evaluarea impactului unei Propuneri de Regulament privind comunicarea electronică a informațiilor și 
documentației aferente transportului de mărfuri 

A. Necesitatea de a acționa 

De ce? Care este problema abordată?  

Gradul scăzut și variat de acceptare de către autoritățile statelor membre a informațiilor sau a documentelor 
comunicate în mod electronic de către întreprinderi, atunci când acestea sunt furnizate ca dovezi privind 
conformitatea cu condițiile de reglementare a transportului de mărfuri, face ca majoritatea operatorilor economici 
să prefere utilizarea documentelor pe suport de hârtie. Acest lucru duce la pierderea potențialului economic, din 
cauza ineficiențelor. 

Ce se așteaptă de la această inițiativă?  

Să permită o utilizare mai largă a tehnologiilor digitale în vederea îndeplinirii cerințelor privind informațiile de 
reglementare impuse de legislația actuală aplicabilă transportului de mărfuri în cadrul UE, pentru toate modurile 
de transport. Sarcina administrativă pentru operatorii de logistică va fi redusă, iar transportul multimodal va fi 
facilitat. Beneficiile nete totale se estimează la aproximativ 27 de miliarde EUR în perioada 2018-2040*. 

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE?  

Inițiativele unilaterale ale statelor membre pot mări nivelul de digitalizare a schimbului de informații de 
reglementare, însă efectul lor va fi limitat în absența unor acțiuni similare la nivel transfrontalier. Inițiativele 
unilaterale pot, de asemenea, să fragmenteze în continuare cadrul juridic și tehnic actual și să sporească gradul 
de complexitate pentru întreprinderile din cadrul UE.  

B. Soluții 

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o 
opțiune preferată? De ce?  

Au fost luate în considerare patru opțiuni de politică ce diferă cu privire la domeniul de aplicare material al 
intervenției, și anume gama de documente de transport de mărfuri și de informații de reglementare care intră sub 
incidența obligației de acceptare de către autorități, și cu privire la puterea normativă a diferitelor măsuri. 

Două opțiuni de politică, opțiunile 3 și 4, s-au dovedit a fi cele mai eficiente pentru realizarea obiectivelor politicii. 
Aceste opțiuni includ un domeniu de aplicare larg al informațiilor de reglementare și cerințe obligatorii legate de 
acceptarea informațiilor electronice relativ mai numeroase și mai bine specificate. Opțiunea preferată este 
opțiunea 3, care ține cont de preferința părților interesate de a evita o abordare universală.  

Care sunt susținătorii fiecărei opțiuni?  

Majoritatea părților interesate susțin un domeniu de aplicare mai larg al intervenției de reglementare atât în ceea 
ce privește: a) documentația/informațiile care fac obiectul obligației de acceptare pentru autorități; cât și b) gradul 
de specificare a cerințelor obligatorii pentru a asigura interoperabilitatea soluțiilor informatice utilizate. Cu toate 
acestea, părțile interesate din sectoarele feroviar și aviatic nu susțin noile standarde tehnice sau soluțiile 
universale, așa cum se propune în opțiunea 4. 

C. Impactul opțiunii preferate 

Care sunt beneficiile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  
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Se preconizează că industria va înregistra economii în valoare de 20-27 de miliarde EUR în perioada 2018-
2040*, datorită reducerii costurilor administrative. Acest lucru este echivalentul a 75-102 milioane de ore lucrate 
economisite anual.  

Sunt preconizate efecte pozitive asupra mediului, datorită scăderii ponderii modale a transportului rutier. În 
termeni cumulativi, se estimează că emisiile de CO2 vor fi reduse cu peste 1 300 de mii de tone în perioada 
2018-2040*, ceea ce echivalează cu o economie de 74 de milioane EUR în costuri externe. Costurile aferente 
blocajelor rutiere se estimează că vor fi reduse cu aproape 300 de milioane* EUR în aceeași perioadă de timp. 
În plus, datorită faptului că, în medie, 1-5 exemplare din fiecare document nu vor mai fi tipărite în cadrul unei 
expedieri, vor fi economisite aproximativ 2-8 miliarde de foi de hârtie sau echivalentul a 180-900 de mii de 
copaci anual. 

 

Care sunt costurile opțiunii preferate (sau ale opțiunilor principale, dacă nu există o opțiune 
preferată)?  

Costurile pentru autoritățile publice sunt estimate la aproximativ 268 de milioane EUR în perioada 2018-2040*, 
dintre care 17 milioane EUR aferente certificării furnizorilor de soluții și 251 de milioane EUR pentru punerea în 
aplicare. Se preconizează că autoritățile naționale vor investi în noi sisteme informatice sau vor adapta sistemele 
existente.  

Pentru întreprinderi, costurile de conformitate se preconizează că se vor situa în jurul a 4,4 miliarde EUR.  

Impactul asupra ocupării forței de muncă poate fi ușor negativ în cazul în care personalul este disponibilizat ca 
urmare a reducerii activităților de gestionare a documentației. Acest lucru va fi compensat de dezvoltarea 
globală a sectorului. Cererea mai mare de soluții și sisteme informatice ar putea aduce mai multe oportunități 
furnizorilor de servicii informatice, ceea ce va duce la o creștere a numărului de locuri de muncă cu înaltă 
calificare. 

Pot apărea ușoare externalități negative ca urmare a creșterii nivelului de poluare a aerului provenită din 
transportului maritim, estimate la aproximativ 41 de milioane EUR în perioada 2018-2040*. 

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?  

Întreprinderile, inclusiv IMM-urile, vor avea posibilitatea de a alege cât de repede își vor digitaliza procesele pe 
suport de hârtie. Siguranța că documentele/informațiile electronice pot fi acceptate va încuraja digitalizarea. Se 
preconizează că investițiile unice vor genera economii încă din primul an, datorită reducerii duratei de timp 
alocat activităților de raportare privind conformitatea cu reglementările și îmbunătățirii generale a eficienței 
întreprinderilor. Se estimează că operatorii de transport rutier, din care aproximativ 99 % sunt IMM-uri, vor 
beneficia de aproximativ 60 % din economiile totale ale costurilor administrative din industrie. 

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale?  
Se preconizează că administrațiile naționale vor investi în noi sisteme informatice sau vor adapta sistemele 
existente. Este puțin probabil ca aceste costuri să fie semnificative. În același timp, cheltuielile legate de 
punerea în aplicare în valoare de 268 de milioane EUR vor duce la o mai bună punere în aplicare și la realizarea 
economiilor aferente costurilor zilnice pentru întreprinderi.  
 

Vor exista alte impacturi semnificative?  

Transportul transfrontalier al mărfurilor și între moduri de transport se preconizează că va deveni mai ușor și mai 
ieftin. Acest lucru poate însemna o durată de livrare redusă și prețuri mai mici pentru consumatori. Pentru 
operatorii de transport, economiile privind costurile operaționale ar fi de aproximativ 12 miliarde EUR în perioada 
2018-2040*. 

D. Măsuri subsecvente 

Când va fi revizuită politica?  

O evaluare a politicii va fi efectuată în termen de cinci ani de la data începerii aplicării actului juridic de bază. 
Monitorizarea punerii în aplicare va lua forma unei colectări de informații de la statele membre la un interval de 
doi ani. 
 
* În raport cu scenariul de referință, și anume în comparație cu un scenariu în cadrul căruia nu se efectuează 
nicio intervenție politică la nivelul UE.  


