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13.3.2017 B8-0180/1 

Amendamentul  1 

Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0180/2017 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

Aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de 

trecere  

Propunere de rezoluție 

Considerentul B 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

B. întrucât un sistem de rambursare 

care se bazează direct sau indirect pe 

cetățenie sau naționalitate este 

discriminatoriu, încalcă principiile 

călăuzitoare la Uniunii Europene, 

afectează în mod negativ mobilitatea 

transfrontalieră și slăbește piața unică 

europeană; 

B. întrucât UE nu are legitimitatea de 

a interzice un sistem de rambursare care se 

bazează direct sau indirect pe cetățenie sau 

naționalitate; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/2 

Amendamentul  2 

Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0180/2017 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

Aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de 

trecere 

Propunere de rezoluție 

Considerentul D 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

D. întrucât sistemele naționale de taxă 

de trecere care introduc taxe bazate în mod 

direct sau indirect pe cetățenie sau 

naționalitate încalcă legislația UE; 

D. întrucât fiecare țară ar trebui să 

aibă dreptul de a stabili sisteme naționale 

de taxă de trecere, care introduc taxe 

bazate în mod direct sau indirect pe 

cetățenie sau naționalitate;  

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/3 

Amendamentul  3 

Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0180/2017 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

Aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de 

trecere 

Propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

5. subliniază că sistemele de taxare 

rutieră pentru orice tipuri de autovehicule 

ar trebui să fie electronice și bazate pe 

distanță și ar trebui să respecte principiile 

„utilizatorul plătește” și „poluatorul 

plătește”, astfel cum sunt consacrate în 

politicile și în legislația UE, pentru a 

asigura internalizarea costurilor externe 

legate de transportul rutier; 

eliminat 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/4 

Amendamentul  4 

Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0180/2017 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

Aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de 

trecere 

Propunere de rezoluție 

Punctul 10 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

10.  solicită Comisiei să pună la 

dispoziție și să divulge informații relevante 

din partea Direcției Generale Mobilitate și 

Transporturi (DG MOVE) privind 

examinarea noilor măsuri referitoare la 

„PkW-Maut” prezentate de către 

autoritățile germane, precum și privind 

respectarea de către acestea a legislației 

UE; 

10. solicită Comisiei să pună la 

dispoziție și să divulge informații relevante 

din partea Direcției Generale Mobilitate și 

Transporturi (DG MOVE) privind 

examinarea noilor măsuri referitoare la 

„PkW-Maut” prezentate de către 

autoritățile germane, precum și privind 

respectarea de către acestea a legislației 

UE; invită Comisia să ia în considerare 

analiza juridică a autorităților germane; 

Or. en 
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13.3.2017 B8-0180/5 

Amendamentul  5 

Marie-Christine Arnautu 

în numele Grupului ENF 

 

Propunere de rezoluție B8-0180/2017 

Karima Delli 

în numele Comisiei pentru transport și turism 

Aprobarea de către Comisie a planului revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră de 

trecere 

Propunere de rezoluție 

Punctul 13 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

13. consideră că sistemul de taxă 

rutieră de trecere (‘Pkw-Maut’) al 

Germaniei din decembrie 2016 conține în 

continuare elemente care constituie o 

încălcare a legislației Uniunii și a 

principiilor fundamentale ale tratatelor, 

în special principiul nediscriminării pe 

motiv de cetățenie sau naționalitate; 

eliminat 

Or. en 

 

 


