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JUSTIFICARE SUCCINTĂ 

Directiva 1999/62/CE oferă cadrul juridic privind taxarea vehiculelor grele de marfă (VGM) 

pentru utilizarea anumitor drumuri. Ea nu obligă statele membre să introducă taxe, dar 

prevede cerințe minime pentru modul în care tarifele de utilizare a infrastructurii ar trebui să 

fie stabilite. 

 

Potrivit Agenției Europene de Mediu (AEM), transportul rutier constituie cea mai mare sursă 

de gaze cu efect de seră (GES) în UE. Transportul în general este responsabil de 23% din 

emisiile totale de CO2 în UE, iar transportul rutier reprezintă 72% din acestea. Ponderea cea 

mai mare a acestor emisii (peste 60%) provine de la autoturisme, iar emisiile vehiculelor grele 

pentru transportul de mărfuri (HGV) sunt în creștere. Potrivit tendințelor actuale, reducerile 

emisiilor din sectorul transportului rutier nu vor fi suficiente pentru realizarea obiectivelor UE 

2030 și 2050 privind schimbările climatice. 

 

Costul emisiilor de poluanți atmosferici generate de transportul rutier este semnificativ pentru 

societate. Potrivit AEM, poluarea atmosferică este responsabilă de aproape 500,000 de decese 

premature în fiecare an în UE, emisiile provenite din transportul rutier fiind principalul 

contribuitor. 

 

Având în vedere cererea crescândă pentru transport, congestionarea este o problemă din ce în 

ce mai semnificativă care generează importante costuri economice, sociale și de mediu, 

inclusiv întârzieri, deșeuri de carburant și emisii suplimentare de CO2 și de poluanți, care 

împreună se ridică la 1-2% din PIB-ul UE. Deși actuala directivă prevede posibilitatea de a 

taxa costurile externe ale transportului rutier, această dispoziție a fost utilizată într-o foarte 

mică măsură. 

 

În cartea sa albă din 2011, „Foaie de parcurs pentru un spațiu european unic al transporturilor 

- Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”, 

Comisia stabilește termenul limită de 2020 pentru „a trece la internalizarea completă și 

obligatorie a costurilor externe (inclusiv zgomotul, poluarea locală și congestionarea, pe lângă 

recuperarea obligatorie a costurilor legate de uzură) pentru transportul rutier și feroviar”. 

Potrivit tendințelor actuale, UE este foarte departe de a atinge acest obiectiv. 

 

În general, raportorul salută obiectivele propunerii Comisiei: de a se promova un transport 

rutier sustenabil din punct de vedere financiar și al mediului prin aplicarea pe scară mai largă 

a principiilor „utilizatorul plătește” și „poluatorul plătește”. Avizul își propune să asigure că o 

taxare rutieră eficientă și echitabilă poate contribui la eforturile depuse de UE în vederea 

reducerii emisiilor de CO2 și a emisiilor poluante printr-o mai bună punere în aplicare a 

principiului „poluatorul plătește” și printr-o contribuție la accelerarea tranziției către 

mobilitatea curată și cu emisii zero. 

 

Domeniul de aplicare 

Directiva actuală se aplică doar VGM-urilor, dar Comisia propune extinderea cadrului juridic 

la toate vehiculele grele (HDV) - autobuze și autocarele - și la vehiculele ușoare (VUU) — 

autoturisme și camionete. Raportorul sprijină această extindere a domeniului de aplicare. 

Autobuzele, autocarele, autoturismele și camionetele nu contribuie în mod suficient prin 

intermediul taxelor rutiere, deși aceste vehicule constituie o parte semnificativă a activității de 
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transport și sunt responsabile de o mare parte a impactului privind uzura infrastructurii (și a 

altor costuri externe). 

 

Pentru a încuraja o taxare echitabilă și eficientă, raportorul propune să se separe autoturismele 

și camionetele destinate transportului de mărfuri, astfel încât taxele de trecere pentru 

vehiculele grele care se aplică de la 3,5 tone să se aplice și camionetelor mari utilizate în 

sectorul transporturilor. Camionetele mari sunt din ce în ce mai mult utilizate pentru 

transportul de mărfuri în scopul de a eluda normele care se aplică vehiculelor grele. 

 

Tarifarea infrastructurii: În funcție de distanța parcursă sau în funcție de timpul 

utilizării 

Raportorul salută propunerea de eliminare treptată a taxării rutiere în funcție de durată 

(viniete) deoarece nu reflectă utilizarea efectivă a drumurilor și încurajează conducătorii auto 

să conducă mai mult în timpul pentru care au plătit. Pe de altă parte, taxele de trecere în 

funcție de distanța parcursă sunt proporționale cu utilizarea drumurilor și duc la o mai bună 

aplicare a principiilor „poluatorul și utilizatorul plătesc”. 

 

Raportorul propune să se devanseze termenele pentru eliminarea treptată a vinietelor atât 

pentru vehiculele grele, inclusiv camionetele care transportă mărfuri, cât și pentru vehiculele 

ușoare, întrucât acest lucru va accelera internalizarea costurilor externe ale transportului rutier 

și va accelera aplicarea principiului „poluatorul plătește”. 

 

Costurile externe 

Transportul rutier constituie o sursă semnificativă de costuri externe, inclusiv schimbările 

climatice, poluarea aerului și poluarea fonică. În prezent, aceste costuri sunt suportate doar în 

mod parțial de către sector. Deși raportorul salută propunerea Comisiei de a extinde taxarea 

obligatorie bazată pe costurile externe la vehiculele grele în părțile cele mai poluate ale rețelei 

rutiere, acest lucru nu este suficient pentru a atinge obiectivul declarat al internalizării 

obligatorii a costurilor externe pentru transportul rutier. 

 

Raportorul propune, prin urmare, să facă obligatorie aplicarea unei taxe bazate pe costurile 

externe, legată de costul poluării atmosferice și fonice, pe întreaga rețea rutieră supusă unei 

taxe pentru infrastructură. Pentru a facilita o tarifare a mai eficientă a prețurilor și tranziția 

către vehicule mai puțin poluante, valorile de referință prevăzute în anexa IIIb au fost 

transformate în valori minime obligatorii pentru taxarea pentru costurile generate de poluarea 

atmosferică și fonică. 

 

Mobilitatea cu emisii zero 

Taxarea rutieră poate constitui un instrument eficace care ține de cerere pentru a facilita 

utilizarea de vehicule cu emisii zero (ZEV). Pentru a accelera tranziția către mobilitatea cu 

emisii zero, raportorul propune să se mențină reducerea de 75% acordată ZEV, însă 

independent de intrarea în vigoare a Regulamentul (UE) nr. 595/2009 de punere în aplicare.  

 

De asemenea, raportorul propune să se elimine scutirea pe o perioadă de patru ani de la taxele 

bazate pe costurile externe pentru vehiculele din clasa Euro cea mai ridicată. Nu numai că 

această scutire nu ar mai fi pertinentă pentru vehiculele din clasa Euro, însă eliminarea 

scutirilor pentru viitoarele clase Euro va accelera de asemenea utilizarea vehiculelor cu emisii 

zero. 
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Alocarea veniturilor 

Taxele rutiere mobilizează resurse care ar trebui să contribuie la finanțarea întreținerii și 

dezvoltării infrastructurilor de transport, reducând la sursă poluarea datorată transportului 

rutier și facilitând producerea și utilizarea de vehicule cu emisii zero. 
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AMENDAMENTE 

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 

transport și turism, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele 

amendamente: 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În această Carte albă, Comisia a 

stabilit un termen limită pentru 2020 

pentru a „trece la internalizarea completă 

și obligatorie a costurilor externe (inclusiv 

zgomotul, poluarea locală și 

congestionarea, pe lângă recuperarea 

obligatorie a costurilor legate de uzură) 

pentru transportul rutier și feroviar”. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1b) Circulația vehiculelor pentru 

transportul de marfă și de călători este un 

factor care contribuie la emiterea de 

poluanți în atmosferă. Acești poluanți 

atmosferici care au consecințe foarte 

grave asupra sănătății umane și care 

cauzează deteriorarea calității aerului și a 

mediului în Europa, includ PM2,5, NO2 și 

O3, care în 2014 au cauzat respectiv 399 

000, 75 000 și 13 600 de decese premature 

pe teritoriul Uniunii din cauza expunerii 

prelungite, conform datelor prezentate de 

Agenția Europeană de Mediu în 2017. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1c) Congestionarea traficului este o 

problemă din ce în ce mai gravă care 

generează importante costuri economice, 

sociale și de mediu, inclusiv întârzieri, 

deșeuri de carburant și emisii 

suplimentare de CO2 și de poluanți. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1d) Potrivit Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS), zgomotul produs de 

traficul rutier reprezintă cel de-al doilea 

cel mai dăunător factor de stres din 

mediul înconjurător din Europa, 

situându-se imediat după poluarea 

atmosferică. Cel puțin 9 000 dintre 

decesele premature anuale pot fi atribuite 

bolilor de inimă cauzate de zgomotul 

produs de trafic. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 e (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1e) Potrivit raportului privind calitatea 

aerului din 2017 al Agenției Europene de 

Mediu, în 2015, transportul rutier a fost 

sectorul cu cele mai multe emisii de NOx 

și al doilea sector poluator de negru de 

fum. 
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Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a)  Pentru a se asigura 

proporționalitatea taxării, este important 

să se facă distincția între vehiculele 

ușoare destinate transportului de 

persoane și camionetele destinate 

transportului de mărfuri, astfel cum sunt 

reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 

1071/20091a și Regulamentul (CE) nr. 

1072/20091b ale Parlamentului European 

și ale Consiliului, precum și în temeiul 

Regulamentului (CE) nr. 165/2014 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1c .  

 ____________________  

 1a  Regulamentul (CE) nr. 1071/2009 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 de 

stabilire a unor norme comune privind 

condițiile care trebuie îndeplinite pentru 

exercitarea ocupației de operator de 

transport rutier și de abrogare a 

Directivei 96/26/CE a Consiliului (JO L 

300, 14.11.2009, p. 51). 

 1b  Regulamentul (CE) nr. 1072/2009 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 21 octombrie 2009 privind 

normele comune pentru accesul la piața 

transportului rutier internațional de 

mărfuri (JO L 300, 14.11.2009, p. 72). 

 1c  Regulamentul (UE) nr. 165/2014 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 4 februarie 2014 privind 

tahografele în transportul rutier, de 

abrogare a Regulamentului (CEE) 

nr. 3821/85 al Consiliului privind 

aparatura de înregistrare în transportul 

rutier și de modificare a Regulamentului 

(CE) nr. 561/2006 al Parlamentului 

European și al Consiliului privind 

armonizarea anumitor dispoziții ale 
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legislației sociale în domeniul 

transporturilor rutiere (JO L 60, 

28.2.2014, p. 1). 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b)  Camionetele sunt din ce în ce mai 

utilizate ca mijloc de a ocoli 

reglementările sociale și de piață pentru 

camioane. Prezenta directivă ar trebui să 

asigure că țările aplică taxele de trecere 

pentru camionetele mari utilizate în 

scopul transportului de marfă profesional. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Taxele pe baza duratei de utilizare 

încurajează șoferii să călătorească mai 

mult în perioada de valabilitate a vinietei, 

obligându-i să aplice în mod incorect 

principiile „poluatorul plătește” și 

„utilizatorul plătește”; 

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Pentru a obține acceptarea de către 

utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare 

rutieră, statelor membre ar trebui să le fie 

permis să introducă sisteme adecvate de 

colectare a taxelor în cadrul unui pachet 

mai amplu de servicii pentru mobilitate. 

(5) Pentru a obține acceptarea de către 

utilizatori a viitoarelor sisteme de taxare 

rutieră, statelor membre ar trebui să le fie 

permis să introducă sisteme adecvate de 

colectare a taxelor în cadrul unui pachet 

mai amplu de servicii pentru mobilitate. 
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Astfel de sisteme ar trebui să asigure o 

distribuție echitabilă a costurilor de 

infrastructură și să reflecte principiul 

„poluatorul plătește”. Orice stat membru 

care introduce un astfel de sistem ar trebui 

să se asigure că acesta respectă dispozițiile 

Directivei 2004/52/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16. 

Statele membre sunt încurajate să țină 

seama de acceptabilitatea socială a 

taxelor și de factorii socioeconomici la 

punerea lor în aplicare, în special pentru 

a menține competitivitatea sectorului 

transporturilor, compus din numeroase 

IMM-uri, și a înlesni o mai mare 

flexibilitate a taxelor în cazul utilizatorilor 

de autoturisme obligați să utilizeze 

infrastructura de transport în mod 

regulat. Astfel de sisteme ar trebui să 

asigure o distribuție echitabilă a costurilor 

de infrastructură și să reflecte principiul 

„poluatorul plătește”. Orice stat membru 

care introduce un astfel de sistem ar trebui 

să se asigure că acesta respectă dispozițiile 

Directivei 2004/52/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului16. 

_________________ _________________ 

16 Directiva 2004/52/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind interoperabilitatea sistemelor 

de taxare rutieră electronică în cadrul 

Comunității (Text cu relevanță pentru 

SEE), JO L 166, 30.4.2004, p. 124-143. 

16 Directiva 2004/52/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 29 aprilie 

2004 privind interoperabilitatea sistemelor 

de taxare rutieră electronică în cadrul 

Comunității (Text cu relevanță pentru 

SEE), JO L 166, 30.4.2004, p. 124-143. 

 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Este deosebit de important ca 

statele membre să instituie un sistem de 

tarifare echitabil care să nu îi penalizeze 

pe utilizatorii de autoturisme, care, din 

cauza locului lor de reședință în mediul 

rural, în zone enclavizate sau izolate, sunt 

obligați să folosească mai des drumuri 

care fac obiectul taxării; În cadrul 

politicii de dezvoltare a teritoriului, statele 

membre ar trebui să aplice reduceri ale 

tarifelor în cazul utilizatorilor din aceste 

teritorii; 

 



 

AD\1148775RO.docx 11/40 PE613.289v03-00 

 RO 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Pentru a obține acceptarea de 

către utilizatori a viitoarelor sisteme de 

taxare rutieră statele membre ar trebui să 

fie încurajate să ia în considerare factorii 

socioeconomici atunci când pun în 

aplicare măsuri de percepere a taxelor de 

drum pentru autoturisme. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) În conformitate cu Directiva 

1999/62/CE, o taxă bazată pe costurile 

externe poate fi aplicată la un nivel 

apropiat de costul marginal social de 

utilizare a vehiculului în cauză. Această 

metodă s-a dovedit a fi modul cel mai 

echitabil și mai eficient de a lua în calcul 

efectele negative asupra mediului și a 

sănătății pe care le au poluarea atmosferică 

și poluarea fonică generate de vehiculele 

grele și ar asigura o contribuție echitabilă 

din partea vehiculelor grele la atingerea 

standardelor de calitate a aerului din UE17, 

precum și a oricăror obiective sau limite de 

poluare fonică aplicabile. Prin urmare, ar 

trebui să fie facilitată aplicarea unor astfel 

de taxe. 

(7) În conformitate cu Directiva 

1999/62/CE, o taxă bazată pe costurile 

externe poate fi aplicată la un nivel 

apropiat de costul marginal social de 

utilizare a vehiculului în cauză. Această 

metodă s-a dovedit a fi modul cel mai 

echitabil și mai eficient de a lua în calcul 

efectele negative asupra mediului și a 

sănătății pe care le au poluarea atmosferică 

și poluarea fonică generate de vehiculele 

grele, ar asigura o contribuție echitabilă din 

partea vehiculelor grele la atingerea 

standardelor de calitate a aerului din UE17, 

precum și a oricăror obiective sau limite de 

poluare fonică aplicabile și ar permite să 

se acorde stimulente pentru utilizarea de 

vehicule nepoluante. Prin urmare, ar trebui 

să fie facilitată aplicarea unor astfel de 

taxe. 

_________________ _________________ 

17 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 

11.6.2008, p. 1-44. 

17 Directiva 2008/50/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 21 mai 2008 

privind calitatea aerului înconjurător și un 

aer mai curat pentru Europa, JO L 152, 

11.6.2008, p. 1-44. 
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Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8)  În acest sens, nivelul maxim al 

taxei medii ponderate bazate pe costurile 

externe ar trebui înlocuit cu valori de 

referință gata de a fi aplicate, actualizate în 

funcție de inflație, de progresele științifice 

înregistrate în ceea ce privește estimarea 

costurilor externe ale transportului rutier și 

de evoluția componenței parcului auto. 

(8)  În acest sens, nivelul maxim al 

taxei medii ponderate bazate pe costurile 

externe ar trebui înlocuit cu valori minime 

gata de a fi aplicate, actualizate în funcție 

de inflație, de progresele științifice 

înregistrate în ceea ce privește estimarea 

costurilor externe ale transportului rutier și 

de evoluția componenței parcului auto. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a)  Pentru a contribui la obiectivul 

prevăzut în Cartea albă a Comisiei din 28 

martie 2011 de a trece la internalizarea 

completă și obligatorie a costurilor 

externe, taxa bazată pe costurile externe 

ar trebui să fie obligatorie în partea din 

rețeaua rutieră care face obiectul taxei 

pentru infrastructură. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b)  Fără a aduce atingere articolului 9 

alineatul (1a) din Directiva 1999/62/CE, 

statele membre ar trebui să fie autorizate 

să aplice și să mențină o taxă bazată pe 

costurile externe în anumite părți ale 

rețelei care nu fac obiectul unei taxe 
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pentru infrastructură. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 c (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8c)  „Manualul privind costurile 

externe în sectorul transporturilor” 

elaborat de Direcția Generală 

Transporturi și Mobilitate a Comisiei ar 

trebui considerat drept bază pentru 

stabilirea de valori minime pentru 

internalizarea costurilor externe. 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Variația taxelor de utilizare a 

infrastructurii în funcție de clasa de emisie 

Euro a contribuit la utilizarea unor vehicule 

mai puțin poluante. Cu toate acestea, odată 

cu reînnoirea parcurilor de vehicule se 

preconizează că variația taxelor în funcție 

de acest criteriu pe rețeaua interurbană va 

deveni perimată până la sfârșitul anului 

2020 și, prin urmare, ar trebui eliminată 

treptat până atunci. Începând din același 

moment, taxarea bazată pe costurile 

externe ar trebui să fie aplicată mai 

sistematic, ca modalitate specifică de 

recuperare a costurilor externe în situațiile 

în care este cel mai important să se 

procedeze astfel. 

(9) Variația taxelor de utilizare a 

infrastructurii în funcție de clasa de emisie 

Euro a contribuit la utilizarea unor vehicule 

mai puțin poluante. Cu toate acestea, odată 

cu reînnoirea parcurilor de vehicule se 

preconizează că variația taxelor în funcție 

de acest criteriu pe rețeaua interurbană va 

deveni perimată până la sfârșitul anului 

2020 și, prin urmare, ar trebui eliminată 

treptat până atunci. Începând din același 

moment, taxarea bazată pe costurile 

externe trebuie aplicată mai sistematic, ca 

modalitate specifică de recuperare a 

costurilor externe în situațiile în care este 

cel mai important să se procedeze astfel. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(12)  Pentru a promova utilizarea celor 

mai nepoluante și mai eficiente vehicule, 

statele membre ar trebui să aplice taxe de 

trecere și de utilizare semnificativ reduse 

în cazul acestor vehicule. 

(12)  Pentru a promova utilizarea celor 

mai nepoluante și mai eficiente vehicule, 

îndeosebi vehiculele cu emisii zero, și 

pentru a reduce decalajul lor de 

competitivitate în raport cu vehiculele 

convenționale, statele membre ar trebui să 

aplice cât mai curând posibil taxe de 

trecere și de utilizare reduse în cazul 

acestor vehicule. Pentru a accelera 

tranziția către vehicule mai puțin 

poluante și mai eficiente, este necesar să 

se aplice aceste reduceri indiferent de 

intrarea în vigoare a de punere în aplicare 

a Regulamentului (CE) nr. 595/2009 al 

Parlamentului European și al 

Consiliului1a.  

 __________________ 

 1a  Regulamentul (CE) nr. 595/2009 

al Parlamentului European și al 

Consiliului din 18 iunie 2009 privind 

omologarea de tip a autovehiculelor și a 

motoarelor cu privire la emisiile provenite 

de la vehicule grele (Euro VI) și accesul 

la informații privind repararea și 

întreținerea vehiculelor și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 715/2007 și a 

Directivei 2007/46/CE și de abrogare a 

Directivelor 80/1269/CEE, 2005/55/CE 

și 2005/78/CE (JO L 188, 18.7.2009, p. 1). 

 

Amendamentul  19 

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 

(13) Congestionarea rutieră, la care toate 

autovehiculele contribuie în proporții 

diferite, reprezintă un cost de aproximativ 

1-2 % din PIB. O parte semnificativă a 

acestui cost poate fi atribuită congestionării 

traficului interurban și transfrontalier. Prin 

urmare, ar trebui permisă aplicarea unei 
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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. 

taxe de congestionare specifice, fără a 

aduce atingere articolului 9 alineatul (1a) 

din Directiva 1999/62/CE, și 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 caută să trateze cauzele profunde ale 

problemei, cum ar fi infrastructura 

transfrontalieră sau transferul modal și 

care încurajează tranziția traficului către 

căile de transport alternative, precum și 

utilizarea cât mai largă a transportului 

public cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon. În cazul introducerii unor noi 

infrastructuri de colectare a taxelor, 

acestea nu ar trebui să contribuie și ele la 

crearea sau dezvoltarea în continuare a 

congestionării traficului. 

 

 

Amendamentul  20 

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. 

(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, în 

special în zonele transfrontaliere și 

urbane, 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 
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de capacitatea maximă a drumului. 

 

Amendamentul  21 

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 mobilizează resurse 

care contribuie la finanțarea întreținerii și 

dezvoltării unei infrastructuri de transport 

de înaltă calitate, inclusiv infrastructura 

alternativă de transport, reducerea la 

sursă a poluării datorate transportului 

rutier și înlesnirea producerii și a 

utilizării vehiculelor cu emisii zero. Prin 

urmare, statele membre ar trebui să 

rezerve și să utilizeze în acest sens 

veniturile obținute din taxele rutiere și, în 

acest scop, 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 bazate pe distanță de către 

public. 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21)  Este necesar să se asigure faptul că 

taxele bazate pe costurile externe continuă 

să reflecte cât mai precis posibil costul 

poluării atmosferice și fonice generate de 

vehiculele grele, fără a transforma schema 

de taxare într-una excesiv de complexă, 

pentru a stimula utilizarea celor mai 

eficiente vehicule din punctul de vedere al 

consumului de combustibil și pentru a 

menține eficacitatea stimulentelor și 

actualitatea diferențierii taxelor rutiere. 

Prin urmare, Comisiei ar trebui să îi fie 

(21)  Este necesar să se asigure faptul că 

taxele bazate pe costurile externe continuă 

să reflecte cât mai precis posibil costul 

poluării atmosferice și fonice generate de 

vehiculele grele și de camionetele 

destinate transportului de mărfuri, fără a 

transforma schema de taxare într-una 

excesiv de complexă, pentru a stimula 

utilizarea celor mai eficiente și curate 

vehicule din punctul de vedere al 

consumului de combustibil și pentru a 

menține eficacitatea stimulentelor și 
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delegată competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

pentru a adapta la progresul științific 

valorile de referință pentru taxele bazate 

pe costurile externe, pentru a defini 

modalitățile de variație neutră din punctul 

de vedere al veniturilor a taxelor de 

utilizare a infrastructurii în conformitate cu 

emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și 

pentru a adapta la progresul tehnic 

modalitățile de variație a taxelor de 

utilizare a infrastructurii pentru vehiculele 

ușoare. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate 

cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 201621. În special, 

pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces în mod sistematic la 

reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate. 

actualitatea diferențierii taxelor rutiere. 

Prin urmare, Comisiei ar trebui să îi fie 

delegată competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

pentru a adapta la progresul științific 

valorile minime pentru taxele bazate pe 

costurile externe, pentru a defini 

modalitățile de variație neutră din punctul 

de vedere al veniturilor a taxelor de 

utilizare a infrastructurii în conformitate cu 

emisiile de CO2 ale vehiculelor grele și ale 

camionetelor destinate transportului de 

mărfuri și pentru a adapta la progresul 

tehnic modalitățile de variație a taxelor de 

utilizare a infrastructurii pentru vehiculele 

ușoare. Este deosebit de important ca, în 

cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia 

să organizeze consultări adecvate, inclusiv 

la nivel de experți, și ca respectivele 

consultări să se desfășoare în conformitate 

cu principiile stabilite în Acordul 

interinstituțional privind o mai bună 

legiferare din 13 aprilie 201621. În special, 

pentru a asigura participarea egală la 

pregătirea actelor delegate, Parlamentul 

European și Consiliul primesc toate 

documentele în același timp cu experții din 

statele membre, iar experții acestor 

instituții au acces în mod sistematic la 

reuniunile grupurilor de experți ale 

Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor 

delegate. 

____________________ ____________________ 

21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 21 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 

 

Amendamentul  23 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 1a. Contractele de concesiune în 

vigoare pot fi scutite de obligațiile 
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introduse prin prezenta directivă până la 

reînnoirea contractului. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2 – litera a 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

a) infrastructuri noi sau îmbunătățiri 

ale infrastructurilor noi, inclusiv reparații 

structurale semnificative; 

a) infrastructuri noi, infrastructuri 

alternative noi pentru devierea traficului 

sau noi îmbunătățiri ale infrastructurilor, 

inclusiv reparații structurale semnificative; 

 

Amendamentul  25 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. «taxă de trecere» înseamnă o 

anumită sumă în funcție de distanța 

parcursă pe o anumită infrastructură și de 

tipul vehiculului, a cărei plată conferă unui 

vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile 

și care cuprinde o taxă de utilizare a 

infrastructurii și, după caz, o taxă de 

congestionare sau o taxă bazată pe 

costurile externe sau ambele; 

6. „taxă de trecere” înseamnă o 

anumită sumă în funcție de distanța 

parcursă pe o anumită infrastructură și de 

tipul vehiculului, a cărei plată conferă unui 

vehicul dreptul de a utiliza infrastructurile 

și care cuprinde o taxă de utilizare a 

infrastructurii și o taxă bazată pe costurile 

externe și, după caz, o taxă de 

congestionare; 

 

Amendamentul  26 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

7. «taxă de utilizare a infrastructurii» 7. „taxă de utilizare a infrastructurii” 
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înseamnă o taxă percepută în vederea 

recuperării costurilor de construcție, de 

întreținere, de exploatare și de dezvoltare a 

infrastructurii, suportate într-un stat 

membru; 

înseamnă o taxă percepută în vederea 

recuperării costurilor de construcție, de 

întreținere, de exploatare și de dezvoltare a 

infrastructurii suportate într-un stat 

membru, precum și de finanțare 

încrucișată a unor noi proiecte alternative 

de infrastructură de transport în acel stat; 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

11. «costul poluării atmosferice 

generate de trafic» înseamnă costul 

daunelor provocate de eliberarea în 

atmosferă de particule în suspensie și de 

precursori ai ozonului, precum oxidul de 

azot și compușii organici volatili, în timpul 

funcționării unui vehicul; 

11. «costul poluării atmosferice 

generate de trafic» înseamnă costul 

daunelor provocate sănătății umane și 

mediului de eliberarea în atmosferă de 

particule în suspensie și de precursori ai 

ozonului, precum oxidul de azot și 

compușii organici volatili, în timpul 

funcționării unui vehicul; 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 12 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

12. «costul poluării fonice generate de 

trafic» înseamnă costul daunelor provocate 

de zgomotul emis de vehicule sau creat de 

interacțiunea acestora cu suprafața 

carosabilă; 

12. «costul poluării fonice generate de 

trafic» înseamnă costul daunelor provocate 

sănătății umane și mediului de zgomotul 

emis de vehicule sau creat de interacțiunea 

acestora cu suprafața carosabilă; 

 



 

PE613.289v03-00 20/40 AD\1148775RO.docx 

RO 

Amendamentul  29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19)  «vehicul ușor» înseamnă un 

autoturism, un microbuz sau o camionetă; 

(19)  «vehicul ușor» înseamnă un 

autoturism, un microbuz, o camionetă sau 

o camionetă destinată transportului de 

mărfuri; 

 

Amendamentul  30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(22)  «camionetă» înseamnă un vehicul 

destinat transportului de mărfuri și având o 

masă maximă autorizată care nu depășește 

3,5 tone; 

(22)  „camionetă” înseamnă un vehicul 

care are o masă maximă autorizată care nu 

depășește 3,5 tone; 

 

Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 22 a (nou)

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22a)  „camionetă destinată transportului 

de mărfuri” înseamnă un vehicul din 

categoria N1 clasa III în conformitate cu 

Regulamentul (CE) nr. 715/20071a, 

destinat transportului de mărfuri; 

 __________________  

 1a Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al 

Parlamentului European și al Consiliului 

din 20 iunie 2007 privind omologarea de 
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tip a autovehiculelor în ceea ce privește 

emisiile provenind de la vehiculele ușoare 

pentru pasageri și de la vehiculele ușoare 

comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind 

accesul la informațiile referitoare la 

repararea și întreținerea vehiculelor (JO 

L 171, 29.6.2007, p. 1). 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 (nou) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) „funcționare cu emisii zero” se 

referă la vehicule hibride atunci când 

acestea funcționează fără emisii de gaze 

de eșapament pe rețeaua rutieră 

acoperită; 

 

Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) costurile infrastructurii sau ale 

îmbunătățirii infrastructurii pot include 

orice cheltuială specifică pentru 

infrastructură care este destinată să reducă 

neplăcerile legate de zgomot sau să 

îmbunătățească siguranța rutieră, precum și 

plățile reale efectuate de operatorul 

infrastructurii care corespund unor 

elemente obiective de protecție a mediului, 

cum ar fi protecția împotriva contaminării 

solului. 

(b) costurile infrastructurii sau ale 

îmbunătățirii infrastructurii pot include 

orice cheltuială specifică pentru 

infrastructură care este destinată să reducă 

neplăcerile legate de zgomot, de poluarea 

atmosferică sau să îmbunătățească 

siguranța rutieră, precum și plățile reale 

efectuate de operatorul infrastructurii care 

corespund unor elemente obiective de 

protecție a mediului, cum ar fi protecția 

împotriva contaminării solului. 
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Amendamentul  34 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 – alineatul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

6. Fără a aduce atingere alineatului 

(9), începând de la 1 ianuarie 2018 statele 

membre nu mai introduc taxe de utilizare 

pentru vehiculele grele. Taxele de utilizare 

introduse înainte de această dată pot fi 

menținute până la 31 decembrie 2023. 

6. Fără a aduce atingere alineatului 

(9), începând de la 1 ianuarie 2018 statele 

membre nu mai introduc taxe de utilizare 

pentru vehiculele grele. Taxele de utilizare 

introduse înainte de această dată pot fi 

menținute până la 31 decembrie 2021. 

Justificare 

Nu există niciun motiv tehnic pentru care statele membre nu pot elimina treptat mai devreme 

taxele de utilizare pentru vehiculele grele. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 – alineatul 9

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

9.  Începând de la 1 ianuarie 2020, 

taxele de trecere și taxele de utilizare 

aplicate vehiculelor grele se aplică tuturor 

vehiculelor grele. 

9.  începând cu 1 ianuarie 2020, taxele 

de trecere și taxele de utilizare aplicate 

vehiculelor grele se aplică tuturor 

vehiculelor grele, precum și tuturor 

camionetelor destinate transportului de 

mărfuri echipate cu un tahograf 

reglementat în temeiul Regulamentului 

(UE) nr. 165/2014. 

 

Amendamentul  36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 – alineatul 10 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

10. Taxele de trecere și taxele de utilizare 

pentru vehiculele grele, pe de o parte, și 

pentru vehiculele ușoare, pe de altă parte, 

pot fi introduse sau menținute în mod 

independent unele față de altele. 

10. Până la 31 decembrie 2025, taxele de 

trecere și taxele de utilizare pentru 

vehiculele grele, pe de o parte, și pentru 

vehiculele ușoare, pe de altă parte, pot fi 

introduse sau menținute în mod 

independent unele față de altele. 

Justificare 

Eliminarea treptată a vinietelor pentru toate vehiculele până la 31 decembrie 2025 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 c – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Statele membre pot menține sau 

introduce o taxă bazată pe costurile 

externe, legată de costul poluării 

atmosferice generate de trafic, al poluării 

fonice generate de trafic sau al ambelor 

tipuri de poluare. 

1. Statele membre mențin sau 

introduc o taxă bazată pe costurile externe, 

legată de costul poluării atmosferice 

generate de trafic, al poluării fonice 

generate de trafic sau al ambelor tipuri de 

poluare, pentru toate categoriile de 

vehicule. 

Pentru vehiculele grele, taxa bazată pe 

costurile externe variază și se stabilește în 

conformitate cu cerințele minime și cu 

metodele menționate în anexa IIIa și 

respectă valorile de referință prevăzute în 

anexa IIIb. 

Taxa bazată pe costuri externe variază și se 

stabilește în conformitate cu cerințele 

minime și metodele specificate în anexa 

IIIa și respectă cel puțin valorile minime 

prevăzute în anexa IIIb. 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 c – alineatul 4 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a.  Începând cu 1 ianuarie 2022, 

statele membre care percep taxe de trecere 

aplică o taxă bazată pe costurile externe 

legată de costul poluării atmosferice și 

fonice datorate traficului vehiculelor 

grele și camionetelor destinate 

transportului de mărfuri pe toate părțile 

rețelei de drumuri care fac obiectul 

perceperii unei taxe pentru infrastructură. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 c – alineatul 4 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b.  Începând cu 1 ianuarie 2025, 

statele membre aplică sau mențin taxa 

bazată pe costurile externe, legată de 

costul poluării atmosferice și fonice 

datorate traficului, la toate vehiculele 

grele și ușoare în toate părțile rețelei 

rutiere care fac obiectul unei taxe pentru 

infrastructură. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 c – alineatul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

5. Începând de la 1 ianuarie 2021, 

statele membre care percep taxe de trecere 

aplică o taxă bazată pe costurile externe 

pentru vehiculele grele cel puțin pe acea 

parte a rețelei menționată la articolul 7 

alineatul (1) unde daunele provocate 

mediului de vehiculele grele sunt mai mari 

5. Statele membre care percep taxe de 

trecere pot aplica o taxă mai ridicată bazată 

pe costurile externe pentru vehiculele grele 

și cele ușoare pe acea parte a rețelei 

menționată la articolul 7 alineatul (1) unde 

daunele provocate mediului de vehiculele 

grele și camionetele destinate transportului 
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decât media daunelor provocate mediului 

de vehiculele grele definite în conformitate 

cu cerințele de raportare relevante 

menționate în anexa IIIa. 

de mărfuri sunt mai mari decât media 

daunelor provocate mediului de vehiculele 

grele și camionetele destinate transportului 

de mărfuri definite în conformitate cu 

cerințele de raportare relevante menționate 

în anexa IIIa. 

 

Amendamentul  41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 c – alineatul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a.  Statele membre și regiunile 

competente responsabile pot aplica sau 

menține o taxă bazată pe costurile externe 

legată de costul poluării atmosferice sau 

fonice generate de trafic pe acele 

tronsoane ale rețelei rutiere care nu fac 

obiectul perceperii unei taxe pentru 

infrastructură. 

 

Amendamentul  42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 (nou) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 da – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. În cazul introducerii unor noi 

infrastructuri de colectare a taxelor, 

metoda de colectare a taxelor de 

congestionare nu contribuie la crearea 

sau dezvoltarea în continuare a 

congestionării traficului. 

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 
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Articolul 7 f – alineatul 1 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. După informarea Comisiei, un stat 

membru poate adăuga un supliment la taxa 

de utilizare a infrastructurii percepută pe 

anumite sectoare de drum care sunt 

afectate în mod regulat de congestionare 

sau a căror utilizare de către vehicule 

provoacă daune importante mediului, în 

cazul în care sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

1. După informarea Comisiei, un stat 

membru sau o regiune competentă 

responsabilă poate adăuga un supliment la 

taxa de utilizare a infrastructurii percepută 

pe anumite sectoare de drum care sunt 

afectate în mod regulat de congestionare 

sau a căror utilizare de către vehicule 

provoacă daune importante mediului, în 

cazul în care sunt îndeplinite următoarele 

condiții: 

 

Amendamentul  44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) suplimentul nu depășește 15 % din 

taxa medie ponderată de utilizare a 

infrastructurii calculată în conformitate cu 

articolul 7b alineatul (1) și cu articolul 7e, 

cu excepția cazului în care veniturile 

generate sunt investite în sectoare 

transfrontaliere ale coridoarelor rețelei 

centrale, caz în care suplimentul nu poate 

depăși 25 %; 

(b) suplimentul nu depășește 15 % din 

taxa medie ponderată de utilizare a 

infrastructurii calculată în conformitate cu 

articolul 7b alineatul (1) și cu articolul 7e, 

cu excepția cazului în care veniturile 

generate sunt investite în sectoare 

transfrontaliere ale coridoarelor rețelei 

centrale, caz în care suplimentul nu poate 

depăși 50 %; 

 

Amendamentul  45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 g – alineatul 4 – paragraful 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În termen de un an de la intrarea în vigoare 

a actului delegat, statele membre variază 

taxa de utilizare a infrastructurii ținând 

seama de valorile de referință ale emisiilor 

În termen de un an de la intrarea în vigoare 

a actului delegat, statele membre variază 

taxa de utilizare a infrastructurii ținând 

seama de valorile de referință ale emisiilor 
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de CO2 și de clasificarea relevantă a 

vehiculului. Taxele sunt variate în așa fel 

încât nicio taxă de utilizare a infrastructurii 

să nu depășească cu mai mult de 100 % 

aceeași taxă percepută pentru vehicule 

echivalente care au emisiile cele mai 

scăzute de CO2, dar nu emisii zero. 

Vehiculele cu emisii zero beneficiază de o 

reducere cu 75 % a taxelor de utilizare a 

infrastructurii, în raport cu tariful cel mai 

ridicat. 

de CO2 și de clasificarea relevantă a 

vehiculului. Taxele sunt variate în așa fel 

încât nicio taxă de utilizare a infrastructurii 

să nu depășească cu mai mult de 100 % 

aceeași taxă percepută pentru vehicule 

echivalente care au emisiile cele mai 

scăzute de CO2, dar nu emisii zero. De la... 

[data de intrare în vigoare a prezentei 

directive], vehiculele ușoare cu emisii zero 

beneficiază de o reducere cu 75% a taxelor 

de utilizare a infrastructurii, față de tariful 

cel mai ridicat. De asemenea, operarea cu 

emisii zero beneficiază de același nivel de 

reducere, cu condiția ca operarea cu 

emisii zero să poată fi dovedită. 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 g – alineatul 4 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a.  Comisia prezintă un raport de 

evaluare care evaluează cota de piață a 

vehiculelor cu emisii zero până la ... [JO: 

a se introduce data: cinci ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive]. 

Comisia este împuternicită să adopte, 

după caz, un act delegat, în conformitate 

cu articolul 9e, pentru a recalcula 

reducerea aplicabilă vehiculelor cu emisii 

zero în raport cu cea mai ridicată taxă de 

utilizare a infrastructurii. 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 ga – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Începând de la 1 ianuarie 2022, 2. Începând de la 1 ianuarie 2022, 
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statele membre variază taxele de trecere și, 

în cazul taxelor de utilizare, cel puțin 

taxele anuale, în funcție de emisiile de 

CO2 și de poluanți ale vehiculelor conform 

normelor stabilite în anexa VII. 

statele membre variază taxele de trecere și, 

în cazul taxelor de utilizare, cel puțin 

taxele lunare, în funcție de emisiile de CO2 

și de poluanți ale vehiculelor conform 

normelor stabilite în anexa VII. 

 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 ga – alineatul 3 a (nou)  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. De la... [data intrării în vigoare a 

prezentei directive], vehiculele ușoare cu 

emisii zero beneficiază de tarife de 

utilizare a infrastructurii reduse cu până 

la 75% în raport cu rata cea mai ridicată. 

 

Amendamentul  49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera aa (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 2 – litera ca (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la alineatul (2), se introduce 

următoarea literă: 

 „(ca) utilizatorii de autoturisme obligați 

să folosească infrastructura în mod 

regulat, în special din cauza locului lor de 

reședință în mediul rural, în zone 

enclavizate sau izolate, beneficiază de 

aceste diminuări sau reduceri până la un 

nivel maxim de 50%.” 

 

 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -a (nouă) 
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Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-a)  la alineatul (2), primul paragraf se 

înlocuiește cu următorul text: 

Statele membre decid destinația 

veniturilor generate de aplicarea prezentei 

directive. Pentru ca rețeaua de transport să 

poată fi dezvoltată în ansamblu, veniturile 

generate de taxa de utilizare a 

infrastructurii și taxa bazată pe costurile 

externe sau echivalentul valorii financiare 

a acestor venituri ar trebui utilizate în 

beneficiul sectorului transporturilor și 

optimizarea în ansamblu a sistemului de 

transport.  

„Pentru ca rețeaua de transport să poată fi 

dezvoltată în ansamblu, veniturile generate 

de taxa de utilizare a infrastructurii și taxa 

bazată pe costurile externe se utilizează în 

beneficiul sectorului transporturilor și 

pentru optimizarea în ansamblu a 

sistemului de transport. Veniturile 

generate de taxa de utilizare a 

infrastructurii sau echivalentul valorii 

financiare a acestor venituri se 

reinvestesc într-una sau mai multe din 

următoarele: 

 (a)  sprijinirea rețelei transeuropene de 

transport, întreținerea și mentenanța; 

 (b)  optimizarea logisticii; 

 (c)  îmbunătățirea siguranței rutiere; 

 (d)  punerea la dispoziție a unor locuri 

de parcare sigure. 

În special, veniturile generate de taxele 

bazate pe costurile externe sau echivalentul 

valorii financiare a acestor venituri ar 

trebui utilizate pentru îmbunătățirea 

caracterului durabil al transporturilor, 

între altele prin una sau mai multe din 

următoarele opțiuni: 

Veniturile generate de taxele bazate pe 

costurile externe sau echivalentul valorii 

financiare a acestor venituri se utilizează 

pentru îmbunătățirea sustenabilității 

transporturilor și pentru a preveni daunele 

cauzate sănătății umane și mediului, între 

altele prin una sau mai multe din 

următoarele opțiuni: 

(a)  facilitarea stabilirii unei tarifări 

eficace; 

(a)  facilitarea stabilirii unei tarifări 

eficace; 

(b)  reducerea la sursă a poluării 

generate de transportul rutier; 

(b)  reducerea la sursă a poluării 

generate de transportul rutier; 

(c)  atenuarea la sursă a efectelor 

poluării generate de transportul rutier; 

(c)  atenuarea la sursă a efectelor 

poluării generate de transportul rutier; 

(d)  îmbunătățirea performanțelor 

energetice și reducerea emisiilor de dioxid 

de carbon ale vehiculelor; 

(d)  îmbunătățirea performanțelor 

energetice și reducerea emisiilor de dioxid 

de carbon ale vehiculelor; 

(e)  dezvoltarea unor infrastructuri 

alternative pentru utilizatorii transporturilor 

(e)  dezvoltarea unor infrastructuri 

alternative pentru utilizatorii transporturilor 
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și/sau extinderea capacității existente; și/sau extinderea capacității existente; 

(f)  sprijinirea rețelei transeuropene de 

transport; 

(f)  sprijinirea și consolidarea 

dezvoltării infrastructurii de electro-

mobilitate, inclusiv a infrastructurii 

destinate transferului de energie electrică 

către vehicule; 

(g)  optimizarea logisticii; (g)  finanțarea încrucișată de noi 

proiecte alternative și eficiente pentru 

infrastructură de transport, având drept 

consecință devierea ecologică a traficului; 

(h) îmbunătățirea siguranței rutiere; 

precum și 

(h)  sprijinirea mijloacelor de transport 

colective.” 

(i) punerea la dispoziție a unor locuri 

de parcare sigure. 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera aa (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) promovarea unei mai mari 

utilizări a vehiculelor electrice și a 

vehiculelor hibrid (reîncărcabile); 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 15 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 e – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 7g 

alineatul (4), la articolul 7ga alineatul (4) și 

la articolul 9d este conferită Comisiei pe o 

perioadă nedeterminată începând de la 

[data intrării în vigoare a prezentei 

directive]. 

2. Competența de a adopta acte 

delegate menționată la articolul 7g 

alineatul (4), la articolul 7ga alineatul (4) și 

la articolul 9d se conferă Comisiei pe o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării 

în vigoare a prezentei directive]. Comisia 

prezintă un raport privind delegarea de 

competențe cel târziu cu nouă luni înainte 

de încheierea perioadei de cinci ani. 
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Delegarea de competențe se prelungește 

tacit cu perioade de timp identice, cu 

excepția cazului în care Parlamentul 

European sau Consiliul se opun 

prelungirii respective cel târziu cu trei 

luni înainte de încheierea fiecărei 

perioade. 

 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul i – liniuța 1 

Directiva 1999/62/CE 

Anexă III – secțiunea 2 – punctul 2.1 – liniuța 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

-  Repartizarea costurilor care revin 

vehiculelor grele se face în mod obiectiv și 

transparent, luând în considerare proporția 

traficului de vehicule grele care urmează să 

fie preluată de rețea și costurile aferente. 

Numărul de vehicul-kilometri parcurși de 

vehiculele grele pot fi ajustați în acest scop 

prin «factori de echivalență» justificați 

obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4 

(*). 

- Repartizarea costurilor care revin 

vehiculelor grele și vehiculelor ușoare se 

face în mod obiectiv și transparent, luând 

în considerare proporția traficului de 

vehicule diferite care urmează să fie 

preluată de rețea și costurile aferente. 

Numărul de vehicul-kilometri parcurși de 

vehiculele grele pot fi ajustați în acest scop 

prin «factori de echivalență» justificați 

obiectiv, precum cei stabiliți la punctul 4 

(*). 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera b – subpunctul i – liniuța 2 

Directiva 1999/62/CE 

Anexă III – secțiunea 2 – punctul 2.2 – liniuța 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

- Astfel de costuri sunt repartizate 

între vehiculele grele și alte tipuri de 

vehicule din trafic pe baza ponderilor reale 

și prognozate ale vehicul-kilometrilor și 

pot fi ajustate prin factori de echivalență 

justificați obiectiv, precum cei stabiliți la 

punctul 4. 

- Astfel de costuri sunt repartizate 

între vehiculele grele și alte tipuri de 

vehicule ușoare pe baza ponderilor reale și 

prognozate ale vehicul-kilometrilor și pot fi 

ajustate prin factori de echivalență 

justificați obiectiv, precum cei stabiliți la 

punctul 4. 
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Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

CERINȚE MINIME PENTRU 

PERCEPEREA UNEI TAXE BAZATE PE 

COSTURILE EXTERNE 

CERINȚE MINIME PENTRU 

PERCEPEREA UNEI TAXE MAI 

RIDICATE BAZATE PE COSTURILE 

EXTERNE 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – partea introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta anexă definește condițiile minime 

aplicabile pentru perceperea unei taxe 

bazate pe costurile externe și, acolo unde 

este cazul, pentru calcularea nivelului 

maxim al taxei bazate pe costurile externe. 

Prezenta anexă definește condițiile minime 

aplicabile pentru perceperea unei taxe mai 

ridicate bazate pe costurile externe în 

raport cu valorile minime stabilite în anexa 

IIIb și, acolo unde este cazul, pentru 

calcularea nivelului maxim al taxei bazate 

pe costurile externe. 

 

Amendamentul  57 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – partea 1 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Statele membre definesc în mod precis 

partea sau părțile din rețele lor rutiere care 

vor face obiectul unei taxe bazate pe 

costurile externe. 

Statele membre definesc în mod precis 

partea sau părțile din rețele lor rutiere care 

vor face obiectul unei taxe mai ridicate 

bazate pe costurile externe în raport cu 

valorile minime stabilite în anexa IIIb. 
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Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – partea 2 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru 

intenționează să aplice taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate decât valorile 

de referință prevăzute în anexa IIIb, el 

notifică Comisiei clasificarea vehiculelor 

în funcție de care va varia taxa bazată pe 

costurile externe. De asemenea, statul 

membru notifică Comisiei și situarea 

drumurilor care fac obiectul unor taxe 

bazate pe costurile externe mai ridicate 

[denumite în continuare «drumuri 

suburbane (inclusiv autostrăzi)»] și a 

drumurilor cărora li se aplică taxe bazate 

pe costurile externe mai reduse [denumite 

în continuare «drumuri interurbane 

(inclusiv autostrăzi)»]. 

În cazul în care un stat membru 

intenționează să aplice taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate decât valorile 

minime prevăzute în anexa IIIb, el notifică 

Comisiei clasificarea vehiculelor în funcție 

de care va varia taxa bazată pe costurile 

externe. De asemenea, statul membru 

notifică Comisiei și situarea drumurilor 

care fac obiectul unor taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate [denumite în 

continuare „drumuri suburbane (inclusiv 

autostrăzi)”] și a drumurilor cărora li se 

aplică taxe minime bazate pe costurile 

externe mai reduse [denumite în continuare 

„drumuri interurbane (inclusiv 

autostrăzi)”]. 

 

Amendamentul  59 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – partea 3 – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta secțiune se aplică în cazul în care 

un stat membru intenționează să perceapă 

taxe bazate pe costurile externe mai 

ridicate decât valorile de referință 

specificate în anexa IIIb. 

Prezenta secțiune se aplică în cazul în care 

un stat membru intenționează să perceapă 

taxe bazate pe costurile externe mai 

ridicate decât valorile minime specificate 

în anexa IIIb. 

 

Amendamentul  60 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – partea 4 – punctul 4.1 – teza introductivă 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru 

intenționează să perceapă taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate decât valorile 

de referință specificate în anexa IIIb, acel 

stat membru sau, dacă este cazul, o 

autoritate independentă calculează costul 

taxabil al poluării atmosferice generate de 

trafic prin aplicarea următoarei formule: 

În cazul în care un stat membru 

intenționează să perceapă taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate decât valorile 

minime specificate în anexa IIIb, acel stat 

membru sau, dacă este cazul, o autoritate 

independentă calculează costul taxabil al 

poluării atmosferice generate de trafic prin 

aplicarea următoarei formule: 

 

Amendamentul  61 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – partea 4 – punctul 4.2 – teza introductivă 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

În cazul în care un stat membru 

intenționează să perceapă taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate decât valorile 

de referință specificate în anexa IIIb, statul 

membru sau, dacă este cazul, o autoritate 

independentă calculează costul taxabil al 

poluării fonice generate de trafic prin 

aplicarea următoarelor formule: 

În cazul în care un stat membru 

intenționează să perceapă taxe bazate pe 

costurile externe mai ridicate decât valorile 

minime specificate în anexa IIIb, statul 

membru sau, dacă este cazul, o autoritate 

independentă calculează costul taxabil al 

poluării fonice generate de trafic prin 

aplicarea următoarelor formule: 

 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – titlu  

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

VALORILE DE REFERINȚĂ ALE 

TAXEI BAZATE PE COSTURILE 

EXTERNE 

VALORILE MINIME ALE TAXEI 

BAZATE PE COSTURILE EXTERNE 
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Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – paragraful 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Prezenta anexă stabilește valorile de 

referință ale taxei bazate pe costurile 

externe, inclusiv costul poluării 

atmosferice și fonice. 

Prezenta anexă stabilește valorile minime 

ale taxei bazate pe costurile externe, 

inclusiv costul poluării atmosferice și 

fonice. 

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – tabelul 1– titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul 1: Valorile de referință ale taxei 

bazate pe costurile externe pentru 

vehiculele grele de marfă 

Tabelul 1: Valorile minime ale taxei bazate 

pe costurile externe pentru vehiculele grele 

de marfă 

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – tabelul 2– titlu 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Tabelul 2: Valorile de referință ale taxei 

bazate pe costurile externe pentru autocare 

Tabelul 2: Valorile minime ale taxei bazate 

pe costurile externe pentru autocare 

 

Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – tabelul 2 a (nou) 
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Textul propus de Comisie 

 

 

Amendamentul 

Tabelul 2a: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru autoturisme: 

 

Vehiculul  Motorul  Clasa EURO  Suburbană  Interurban  

Automobil 

motorină  

<1,4l  Euro 2  1,9  0,9  

Euro 3  1,6  0,9  

Euro 4 1,3  0,7  

Euro 5 0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  

1.4-2,0 l Euro 0 3,6 1,0 

Euro 1  1,9  0,9  

Euro 2  1,8  0,8  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4 1,4  0,7  

Euro 5 0,9  0,5  

Euro 6 0,6  0.3  

> 2,0 l Euro 0 3,9 1.3 

Euro 1 1,9 0,9 

Euro 2  1,8  0,9  

Euro 3  1,7  0,9  

Euro 4 1,4  0,7  

Euro 5 0,9  0,5  

Euro 6  0,6  0,3  

Automobil 

benzină 

<1,4l Euro 0 3,7 2,4 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4 0,5  0,2  

Euro 5 0,5  0,2  
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Euro 6  0,5  0,2  

1.4-2,0 l Euro 0 3,9 3,0 

Euro 1  1,1  0,4  

Euro 2  0,7  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

  Euro 4 0,5  0,2  

Euro 5 0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

> 2,0 l Euro 0 4,0 3,0 

Euro 1  1,0  0,4  

Euro 2  0,5  0,3  

Euro 3  0,5  0,2  

Euro 4 0,5  0,2  

Euro 5 0,4  0,2  

Euro 6  0,4  0,2  

 

Amendamentul  67 

Propunere de directivă 

Anexa 1 – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – tabelul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie 

 

 

Amendamentul 

Tabelul 2b: valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru camionetele 

destinate transportului de mărfuri: 

Vehiculul  Clasa EURO  Suburbană  Interurban  

Camionetă 

destinată 

transportului de 

mărfuri benzină 

Euro 1 2,4 0,7 

Euro 2  1,9 0,4 

Euro 3  1,8  0,4  

Euro 4 1,7  0,3  

Euro 5 1,6  0,3  
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Euro 6  1,6  0,3  

Camionetă 

destinată 

transportului de 

mărfuri 

motorină 

Euro 1 4,0 1,7 

Euro 2  4,1  1,7  

Euro 3  3,5  1,3  

Euro 4 3,0  1,1  

Euro 5 2,2  0,8  

Euro 6  1,9  0,5  

 

 

Amendamentul  68 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa V – partea 1 – tabelul 2 

 

Textul propus de Comisie 

Tabelul 2: Factori de echivalență pentru stabilirea proporției dintre nivelurile taxelor de 

congestionare pentru diferite categorii de vehicule 

Categoria de vehicule Factor de echivalență 

Vehicule ușoare 1 

Vehicule grele de marfă rigide 1.9 

Autobuze și autocare 2.5 

Vehicule grele de marfă articulate 2.9 

 

Amendamentul 

Tabelul 2: Factori de echivalență pentru stabilirea proporției dintre nivelurile taxelor de 

congestionare pentru diferite categorii de vehicule 

Categoria de vehicule Factor de echivalență 

Vehicule ușoare 1 

Vehicule grele de marfă rigide 1,9 

Autobuze și autocare 1,5 

Vehicule grele de marfă articulate 2,9 
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