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Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy 

Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În comunicarea sa privind o 

strategie europeană pentru o mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon14, 

Comisia a anunțat că urma să propună 

revizuirea Directivei privind taxarea 

camioanelor pentru a permite taxarea și pe 

baza diferențierii în funcție de emisiile de 

dioxid de carbon, precum și extinderea 

unora dintre principiile acesteia la 

autobuze și la autocare, precum și la 

autoturisme și camionete. 

(2) În comunicarea sa privind o 

strategie europeană pentru o mobilitate cu 

emisii scăzute de dioxid de carbon14, 

Comisia a anunțat că urma să propună 

revizuirea Directivei privind taxarea 

camioanelor pentru a permite taxarea și pe 

baza diferențierii în funcție de emisiile de 

dioxid de carbon. 

_________________ _________________ 

14 COM(2016)501 final. 14 COM(2016)0501. 
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Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Toate vehiculele grele au un 

impact semnificativ asupra infrastructurii 

rutiere și contribuie la poluarea 

atmosferică, în timp ce vehiculele ușoare 

reprezintă sursa majorității efectelor 

negative de ordin social și de mediu 

generate de transportul rutier, legate de 

emisii și de congestionarea traficului. În 

interesul egalității de tratament și al 

concurenței loiale, ar trebui să se asigure 

faptul că vehiculele care în prezent nu 

sunt reglementate de cadrul stabilit în 

Directiva 1999/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului15 în ceea ce 

privește taxele de trecere și taxele de 

utilizare sunt de asemenea incluse în 

acest cadru. Prin urmare, domeniul de 

aplicare al directivei menționate ar trebui 

extins la alte vehicule grele decât cele 

destinate transportului de mărfuri, 

precum și la vehiculele ușoare, inclusiv 

autoturismele. 

eliminat 

_________________  

15 Directiva 1999/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 

1999 de aplicare a taxelor la vehiculele 

grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri (JO L 187, 20.7.1999, p. 

42). 
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Propunere de directivă 

Considerentul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) Prin natura lor, taxele de utilizare 

în funcție de durată nu reflectă în mod 

precis costurile de infrastructură efectiv 

induse și, din motive similare, nu sunt 

eficace atunci când este vorba de 

stimularea unor operațiuni mai puțin 

poluante și mai eficiente sau de reducerea 

congestionării. Prin urmare, ele ar trebui 

să fie înlocuite treptat cu taxe în funcție 

de distanță, care sunt mai echitabile, mai 

eficiente și mai eficace. 

eliminat 

Or. en 
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Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Vehiculele ușoare generează două 

treimi din efectele negative produse de 

transportul rutier asupra mediului și a 

sănătății. Prin urmare, este important să 

se stimuleze utilizarea celor mai 

nepoluante și mai eficiente vehicule din 

punctul de vedere al consumului de 

combustibil, prin diferențierea taxelor 

rutiere pe baza factorilor de conformitate 

definiți în Regulamentul (UE) 2016/427 al 

Comisiei18, în Regulamentul (UE) 

2016/646 al Comisiei19 și în Regulamentul 

(UE) 2017/xxx al Comisiei20. 

eliminat 

_________________  

18 Regulamentul (UE) 2016/427 al 

Comisiei din 10 martie 2016 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile 

provenind de la vehiculele ușoare pentru 

pasageri și de la vehiculele ușoare 

comerciale (Euro 6) (JO L 82, 31.3.2016, 

p. 1-98). 

 

19 Regulamentul (UE) 2016/646 al 

Comisiei din 20 aprilie 2016 de 

modificare a Regulamentului (CE) 

nr. 692/2008 în ceea ce privește emisiile 

provenind de la vehiculele ușoare pentru 

pasageri și de la vehiculele ușoare 

comerciale (Euro 6) (JO L 109, 26.4.2016, 

p. 1-22). 
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Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 

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

 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(13) Congestionarea rutieră, la care 

toate autovehiculele contribuie în 

proporții diferite, reprezintă un cost de 

aproximativ 1 % din PIB. O parte 

semnificativă a acestui cost poate fi 

atribuită congestionării traficului 

interurban. Prin urmare, ar trebui 

permisă aplicarea unei taxe de 

congestionare specifice, cu condiția ca 

aceasta să fie aplicată tuturor categoriilor 

de vehicule. Pentru a fi eficace și 

proporțională, această taxă ar trebui să 

fie calculată pe baza costurilor marginale 

ale congestionării și diferențiată în 

funcție de loc, de oră și de categoria 

vehiculului. Pentru a spori la maximum 

efectul pozitiv al taxelor de congestionare, 

veniturile aferente ar trebui alocate către 

proiecte care abordează sursele 

problemei. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Considerentul 14 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(14) Taxele de congestionare ar trebui 

să reflecte costurile efective impuse direct 

de fiecare vehicul asupra celorlalți 

utilizatori ai drumurilor și indirect asupra 

societății în ansamblu, într-un mod 

proporțional. Pentru a se evita situația în 

care aceste taxe ar împiedica în mod 

disproporționat libera circulație a 

persoanelor și a mărfurilor, ele ar trebui 

limitate la valori specifice care să reflecte 

costul marginal al congestionării în 

situația în care capacitatea maximă 

aproape că este atinsă, și anume atunci 

când volumele de trafic se apropie de 

capacitatea maximă a drumului. 

eliminat 

Or. en 
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Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Taxele rutiere pot mobiliza resurse 

care să contribuie la finanțarea întreținerii 

și dezvoltării unei infrastructuri de 

transport de înaltă calitate. Prin urmare, 

este oportun ca statele membre să fie 

stimulate să utilizeze în acest sens 

veniturile obținute din taxele rutiere și, în 

acest scop, să se impună ca acestea să 

raporteze în mod adecvat cu privire la 

utilizarea acestor venituri. Aceasta ar trebui 

să ajute în special la identificarea 

posibilelor lacune de finanțare și la 

sporirea nivelului de acceptare a taxelor 

rutiere de către public. 

(19) Taxele rutiere pot mobiliza resurse 

care să contribuie la finanțarea întreținerii 

și dezvoltării unei infrastructuri de 

transport de înaltă calitate. Prin urmare, 

este oportun ca statele membre să utilizeze 

în acest sens veniturile obținute din taxele 

rutiere și, în acest scop, să li se impună să 

raporteze în mod adecvat cu privire la 

utilizarea acestor venituri. Veniturile 

obținute din taxele rutiere ar trebui 

investite în întreținerea infrastructurii de 

transport. Aceasta ar trebui să ajute în 

special la identificarea posibilelor lacune 

de finanțare și la sporirea nivelului de 

acceptare a taxelor rutiere de către public. 

Or. en 
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Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri 
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Propunere de directivă 

Considerentul 20 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(20) Întrucât obiectivul directivei este, 

în special, asigurarea faptului că 

schemele de tarifare naționale aplicate în 

cazul altor vehicule decât vehiculele grele 

de marfă sunt aplicate într-un cadru 

coerent care asigură un tratament egal în 

întreaga Uniune și nu poate fi realizat în 

mod satisfăcător la nivelul statelor 

membre ci, mai degrabă, date fiind 

caracterul transfrontalier al transportului 

rutier și problemele pe care directiva este 

menită să le soluționeze, poate fi realizat 

mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea 

poate adopta măsuri în conformitate cu 

principiul subsidiarității stabilit la 

articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul 

proporționalității, astfel cum este enunțat 

la articolul respectiv, prezenta directivă 

nu depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea acestui obiectiv. 

eliminat 

Or. en 

 


