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JUSTIFICARE SUCCINTĂ  

I - Contextul propunerii 

La 31 mai 2017, Comisia a anunțat strategia pe termen lung Europa în mișcare, care vizează 

modernizarea rețelelor de transport europene. Strategia propune o serie de inițiative menite să 

contribuie la tranziția către o energie curată, o taxare rutieră mai corectă, reducerea traficului 

și adoptarea noilor evoluții din domeniul digitalizării. Un sistem de transport eficient și fiabil 

este esențial pentru buna funcționare a pieței interne și constituie un sector-cheie al 

economiei. 

Propunerea de directivă a Consiliului vizează să le ofere statelor membre posibilitatea de a 

reduce ratele minime de taxare a vehiculelor grele de marfă (VGM), în vederea eliminării 

treptate a taxelor anuale pe vehicule.  

Prin natura lor, taxele anuale pe vehicule sunt plăți care au legătură cu faptul că vehiculul este 

înmatriculat pe numele contribuabilului în cursul unei anumite perioade și, ca atare, nu 

reflectă nicio utilizare specifică a infrastructurii.  

Propunerea de directivă prevede, prin urmare, înlocuirea treptată a taxării vehiculelor grele de 

marfă cu taxe de trecere și taxe de utilizare. Această din urmă propunere este prezentată 

împreună cu o altă propunere care promovează aplicarea unor taxe de trecere, adică o formă 

de taxare rutieră care depinde de distanța parcursă. Eliminarea taxelor anuale pe vehicule ar 

trebui să faciliteze tranziția către taxarea rutieră bazată pe distanța parcursă, care va fi mai 

eficace în a stimula reduceri ale traficului și ale emisiilor. 

Reducerea treptată a taxării vehiculelor se va realiza prin modificarea ratelor minime 

prevăzute în Directiva 1999/62/CE în cinci etape timp de cinci ani consecutivi. Scăderea 

treptată a ratelor minime vizează să reducă la minimum riscul denaturării concurenței dintre 

operatorii de transport stabiliți în diferite state membre.  

Potrivit evaluării de impact a Comisiei, eventuala reducere a taxei pe vehicule ar putea duce la 

scăderea sarcinii impuse transportatorilor cu 2 miliarde de euro anual, în timp ce adoptarea 

taxării rutiere bazate pe distanța parcursă ar putea aduce încasări suplimentare de 10 miliarde 

de euro anual. 

II - Poziția raportorului 

Raportorul susține obiectivele propunerii de directivă a Consiliului vizând eliminarea treptată 

a taxelor anuale pe vehicule și facilitarea tranziției către taxarea rutieră bazată pe distanța 

parcursă, care ar sprijini demersurile de reducere a traficului și a poluării aerului. Modificările 

propuse vor garanta că sistemele de taxare rutieră sunt în mai mare măsură conforme cu 

principiile „poluatorul plătește” și „utilizatorul plătește”. Raportorul salută propunerea 

Comisiei de a se evita dubla taxare prin înlocuirea, în 2024, a taxării cu un sistem bazat pe 

distanța parcursă. 

Raportorul își exprimă însă preocuparea cu privire la eliminarea treptată a ratelor minime pe o 

perioadă de cinci ani. Conform propunerii actuale, ratele minime urmează să fie reduse treptat 

cu 20 % din nivelul lor prezent, în cinci etape anuale, până când rata minimă va ajunge la 

zero. Ca urmare, statele membre care aleg să elimine treptat ratele minime cât de repede le 

permite propunerea de directivă a Consiliului vor trebui să introducă rate noi în fiecare an, 

timp de cinci ani, ceea ce va implica costuri administrative semnificative pentru autoritățile 

naționale și va crește sarcina sectorului transporturilor. 
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Din această cauză, raportorul propune modificarea propunerii de directivă a Consiliului pentru 

a asigura o mai mare flexibilitate în ceea ce privește eliminarea treptată a ratelor minime, ceea 

ce le-ar permite statelor membre să introducă reduceri mai mari ale ratelor minime în mai 

puține etape. 

Dat fiind faptul că propunerea de directivă ține exclusiv de competența (impozitare) Comisiei 

pentru afaceri economice și monetare (ECON), raportorul invită Comisia pentru transport și 

turism să preia amendamentele Comisiei ECON, fără a le modifica. 

AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri economice și monetare recomandă Comisiei pentru transport și turism, 

care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente: 

Amendamentul  1 

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, 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. 

Însă tranziția de la taxele pe vehicule la 

taxele de trecere în fiecare stat membru 

nu ar trebui să conducă la o pierdere de 

venituri. Reducerea progresivă a taxei pe 

vehicule aplicată de un stat membru ar 

trebui să fie pe deplin compensată prin 

veniturile suplimentare generate de 

sistemul său de taxare. Până la 1 ianuarie 

2024, ar trebui ca toate statele membre să 

fi pus în aplicare sistemul de taxare în 

conformitate cu prezenta directivă. 

 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (2a) La articolul 6, se adaugă 

următorul alineat: 

 „4a. Reducerea progresivă a taxei pe 

vehicule 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  3 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 1 – litera a 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – Tabelul A – 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 2018 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – Tabelul B 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – Tabelul C 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – Tabelul D 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – Tabelul E 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

[...] eliminat 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Anexă – punctul 1 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa I – Tabelul F – titlu 

 

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 

în vigoare a prezentei directive] 

Tabelul F: TARIFELE MINIME ALE 

TAXEI CARE SE APLICĂ 

VEHICULELOR GRELE DE MARFĂ 

ÎNCEPÂND DE LA 1 IANUARIE 2024 
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