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AVIZ MOTIVAT AL UNUI PARLAMENT 
NAȚIONAL REFERITOR LA 

SUBSIDIARITATE 

Subiect: Avizul motivat al Bundesratului (Consiliul federal al Austriei) referitor la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de 

modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de 

marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

  (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) 

În conformitate cu articolul 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității 

și proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 

legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 

Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 

consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității. 

Bundesratul a transmis avizul motivat prezentat în anexă referitor la propunerea de directivă 

menționată mai sus. 

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului European, Comisia pentru 

afaceri juridice este comisia competentă în domeniul respectării principiului subsidiarității. 



 

PE609.367v01-00 2/3 NP\1131840RO.docx 

RO 

ANEXĂ 

23/SB-BR/2017 
 

AVIZ MOTIVAT 
 

potrivit articolului (23g) alineatul (1) din Constituția Austriei, coroborat cu articolul 6 din 

Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, al Comisiei 

pentru afaceri europene a Bundesratului din 5 iulie 2017 
 

COM(2017)0275 

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 

1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

 

A. Aviz motivat 

 

Propunerea în cauză nu respectă principiul subsidiarității. 

 

B. Justificare 

 

La 31 mai 2017, Comisia a prezentat propunerea de directivă a Parlamentului European și a 

Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de 

marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (text cu relevanță pentru SEE), precum și 

propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a 

taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, în ceea ce 

privește anumite dispoziții referitoare la taxarea vehiculelor. 

 

Cele două propuneri au ca obiectiv să revizuiască în mod fundamental Directiva 1999/62/CE 

(„Directiva eurovigneta”), care vizează să elimine denaturarea concurenței dintre 

întreprinderile de transport printr-o armonizare treptată a taxelor pe vehicule și prin crearea 

unor mecanisme echitabile de taxare a utilizării infrastructurii. 

 

Prezenta propunere are ca obiectiv să revizuiască în mod fundamental această directivă. 

Obiectivul noii propuneri este ameliorarea aplicării principiilor „poluatorul plătește” și 

„utilizatorul plătește”, promovând, astfel, un transport rutier sustenabil atât din punct de 

vedere financiar, cât și din punctul de vedere al mediului, și echitabil din punct de vedere 

social. 

 

Printre principalele modificări ale directivei se numără, în special, următoarele: Extinderea 

domeniului de aplicare al directivei, de asemenea, la autobuze, autocare, vehicule comerciale 

ușoare și autoturisme. De asemenea, ar trebui eliminată diferențierea taxelor în funcție de 

clasele de emisii EURO, deoarece, în opinia Comisiei, este de așteptat ca reînnoirea parcului 

de autovehicule să aibă drept urmare, începând cu sfârșitul anului 2020, faptul că acest tip de 

diferențiere a taxelor pentru rețeaua rutieră extraurbană încetează a mai fi de actualitate. În 

locul acesteia, a fost propusă o diferențiere a cuantumului taxelor în funcție de emisiile de 

CO2. Taxele de utilizare bazate pe durată (vignete) a rețelei rutiere utilizate de traficul 

internațional trebuie să fie eliminate în mod treptat, mai întâi pentru camioane și 

autobuze/autocare, iar mai apoi pentru autovehicule și pentru camionete, și înlocuite cu taxe 
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bazate pe distanță. În plus, pe lângă perceperea de taxe pentru infrastructuri, trebuie autorizată 

și perceperea unor taxe de ambuteiaj. 

 

În temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (g) din TFUE, UE împarte cu statele membre 

competența de reglementare în domeniul transporturilor. Extinderea domeniului de aplicare al 

directivei la vehiculele sau ansamblurile de vehicule care nu sunt destinate pentru transportul 

rutier de mărfuri sau nu sunt utilizate pentru acesta și care au o greutate totală maximă 

autorizată ce nu depășește 3,5 tone limitează în mod semnificativ competențele statelor 

membre. În conformitate cu principiul subsidiarității, Uniunea poate acționa numai în cazul în 

care este în măsură să acționeze cu mai multă eficacitate decât statele membre. Având în 

vedere faptul că Directiva eurovigneta are ca scop, în esență, eliminarea denaturării 

concurenței între întreprinderi în cadrul Uniunii, în opinia Bundesratului, nu ar fi potrivit ca, 

în special, autoturismele să fie cuprinse în prezenta directivă. În reglementarea utilizării 

străzilor și șoselelor de către persoanele individuale, fie în calitate de lucrători, fie în calitate 

de consumatori, trebuie să se țină seama îndeosebi de aspectele naționale și regionale care, 

grație unei mai bune cunoașteri a situației, pot fi abordate într-un mod mai eficient de către 

statele membre. În opinia Bundesratului, o astfel de abordare nu este compatibilă cu principiul 

subsidiarității. 

 

Pe lângă aceasta, Bundesratul este de părere că, în acest context, este deosebit de 

disproporționat faptul că directiva impune statelor membre ca, după o perioadă de tranziție, să 

înlocuiască sistemele de taxare rutieră existente bazate pe durată cu sisteme de taxare bazate 

pe distanță. 


