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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0200/12 

Amendamentul  12 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) Comisia ar trebui să introducă un 

cadru privind armonizarea normelor 

referitoare la taxarea durabilă a 

vehiculelor.  

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0200/13 

Amendamentul  13 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Prin natura lor, taxele anuale pe 

vehicule sunt plăți fără contrapartidă legate 

de faptul că vehiculul este înmatriculat pe 

numele contribuabilului în cursul unei 

anumite perioade de timp și, ca atare, nu 

reflectă o anumită utilizare a infrastructurii. 

Din motive similare, taxele pe vehicule nu 

sunt eficace atunci când este vorba de 

stimularea unor operațiuni mai puțin 

poluante și mai eficiente sau de reducerea 

congestionării. 

(2) Prin natura lor, taxele anuale pe 

vehicule sunt plăți fără contrapartidă legate 

de faptul că vehiculul este înmatriculat pe 

numele contribuabilului în cursul unei 

anumite perioade de timp și, ca atare, nu 

reflectă o anumită utilizare a infrastructurii. 

Din motive similare, taxele pe vehicule nu 

ar trebui să se suprapună cu taxarea 

pentru utilizarea infrastructurii în funcție 
de distanța parcursă, ci ar trebui să fie 

considerate resurse suplimentare pentru 
stimularea unor operațiuni mai puțin 

poluante și mai eficiente sau de reducerea 

congestionării. 

Or. en 
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RO Unită în diversitate RO 

27.6.2018 A8-0200/14 

Amendamentul  14 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Taxele de trecere, fiind direct legate 

de utilizarea drumurilor, sunt mult mai 

adecvate pentru atingerea acestor 

obiective. În conformitate cu articolul 7k 

din Directiva 1999/62/CE, statele membre 

care introduc taxe de trecere pot acorda o 

compensație corespunzătoare 

transportatorilor rutieri naționali. 

(3) Taxele de trecere, fiind direct legate 

de utilizarea drumurilor în funcție de 

distanța parcursă, sunt mult mai adecvate 

pentru atingerea câtorva dintre aceste 

obiective, fără a exclude taxarea din 

punctul de vedere al impactului economic, 

social și de mediu al vehiculului pe 

parcursul întregului ciclu de viață. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/15 

Amendamentul  15 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

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 stimulent pentru ca industria 

să dezvolte vehicule motorizate mai 

durabile în orice caz, chiar dacă statele 

membre ar percepe taxe de trecere. Prin 

urmare, taxele pe vehicule ar trebui 

instituite în plus față de introducerea 

taxelor de trecere. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/16 

Amendamentul  16 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

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 

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. 

(5) Așadar, statele membre ar trebui să 

fie încurajate să perceapă taxe pe vehicule 

mai durabile, pe baza impactului 

întregului ciclu de viață al acestora, 

precum și în funcție de greutatea și de 

dimensiunile vehiculului, de exemplu, o 

taxă pe carbon. 

Or. en 
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27.6.2018 A8-0200/17 

Amendamentul  17 

Michael Cramer 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Raport A8-0200/2018 

Deirdre Clune 

Taxarea vehiculelor: aplicarea taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri 

(COM(2017)0276 - C8-0196/2017 - 2017/0115(CNS)) 

 

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. 

Or. en 

 


