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AMENDAMENTE 001-011 
depuse de Comisia pentru transport și turism

Raport
Deirdre Clune A8-0200/2018
Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 
infrastructuri

Propunere de directivă (COM(2017)0276 – C8-0196/2017 – 2017/0115(CNS))

_____________________________________________________________

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Aplicarea taxelor pe vehicule 
reprezintă un cost pe care industria trebuie 
să îl suporte deocamdată în orice caz, chiar 
dacă statele membre ar percepe taxe de 
trecere. Prin urmare, taxele pe vehicule ar 
putea acționa ca un obstacol în calea 
introducerii de taxe de trecere.

(4) Aplicarea taxelor pe vehicule 
reprezintă un cost pe care industria, și mai 
ales IMM-urile, trebuie să îl suporte 
deocamdată în orice caz, chiar dacă statele 
membre ar percepe taxe de trecere. Prin 
urmare, taxele pe vehicule ar putea acționa 
ca un obstacol în calea introducerii de taxe 
de trecere.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Așadar, statelor membre ar trebui să 
li se acorde o flexibilitate mai mare în 
ceea ce privește reducerea taxelor pe 
vehicule, și anume prin reducerea 

(5) Având în vedere forma de taxare 
rutieră care este legată de distanța 
parcursă și pentru a reduce la minimum 
riscul denaturării concurenței dintre 
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valorilor minime stabilite în Directiva 
1999/62/CE. Pentru a reduce la minimum 
riscul denaturării concurenței dintre 
operatorii de transport stabiliți în state 
membre diferite, această reducere ar 
trebui să fie progresivă.

operatorii de transport stabiliți în state 
membre diferite și posibila sarcină 
administrativă, statelor membre ar trebui 
să li se acorde o flexibilitate mai mare în 
ceea ce privește reducerea taxelor pe 
vehicule, și anume prin reducerea valorilor 
minime stabilite în Directiva 1999/62/CE.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Statele membre ar trebui încurajate 
să elimine orice stimulente fiscale 
contradictorii care descurajează 
mobilitatea cu emisii scăzute și care 
subvenționează vehiculele ineficiente și 
poluante, cum ar fi automobilele diesel de 
serviciu.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5b) Pentru a oferi statelor membre mai 
multă libertate să își reducă cota de 
impozitare a vehiculelor pentru a stimula 
astfel introducerea taxelor de trecere în 
funcție de distanța parcursă și pentru a 
evita eventuale noi sarcini administrative, 
ratele minime de impozitare ar trebui 
eliminate într-o unică etapă, începând cu 
1 ianuarie 2024, permițând statelor 
membre cea mai mare flexibilitate în 
luarea deciziilor cu privire la rata și viteza 
de reducere. 

Amendamentul 5

Propunere de directivă
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Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 a (nou)
Directiva 1999/62/CE
Articolul 6 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La articolul 6, se adaugă următorul 
alineat:
„4a.  Reducerea progresivă a taxei pe 
vehiculele grele de marfă aplicată de un 
stat membru este pe deplin compensată 
prin veniturile suplimentare generate de 
sistemul său de taxare. Până la 1 ianuarie 
2024, trebuie ca toate statele membre să fi 
pus în aplicare sistemul de taxare în 
conformitate cu prezenta directivă.”

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – litera a
Directiva 1999/62/CE
Anexa I – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE [...]” [a se 
introduce anul intrării în vigoare a 
prezentei directive];

Tabelul A: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
PÂNĂ LA 31 DECEMBRIE 2023

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime 
de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată 
în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – litera b
Directiva 1999/62/CE
Anexa I – tabelul B
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Textul propus de Comisie Amendamentul

„Tabelul B: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 
se introduce anul următor celui în care 
intră în vigoare prezenta directivă]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime 
de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată 
în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – litera b
Directiva 1999/62/CE
Anexa I – tabelul C

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul C: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 
se introduce al doilea an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime 
de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată 
în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – litera b
Directiva 1999/62/CE
Anexa I – tabelul D

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul D: TARIFELE MINIME ALE eliminat
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TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 
se introduce al treilea an de la intrarea în 
vigoare a prezentei directive]

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime 
de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată 
în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – litera b
Directiva 1999/62/CE
Anexa I – tabelul E

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul E: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 
se introduce al patrulea an de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive]

eliminat

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime 
de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată 
în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Anexa I – paragraful 1 – litera b
Directiva 1999/62/CE
Anexa I – tabelul F - tTitlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE [...] [a 
se introduce al cincilea an de la intrarea 

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE 
TAXEI CARE SE APLICĂ 
VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 
ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2024



PE621.709/ 6

RO

în vigoare a prezentei directive]

Justificare

Pentru a oferi statelor membre mai multă flexibilitate, se propune reducerea ratelor minime 
de impozitare printr-o unică etapă, începând cu 1 ianuarie 2024, în loc de reducerea treptată 
în cinci etape, astfel cum a fost propus de către Comisie.


