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Subiect: Aprobarea Comisiei cu privire la planul revizuit al Germaniei de a introduce o taxă rutieră  

Una dintre cerințele-cheie privind taxele rutiere nediscriminatorii este ca toți utilizatorii să achite 
aceeași taxă pentru utilizarea drumurilor. Una dintre preocupările principale ale Comisiei cu privire la 
legislația inițială a Germaniei privind introducerea unei taxe rutiere a fost faptul că era discriminatorie 
față de șoferii străini deoarece permitea rezidenților germani să obțină a reducere a impozitului 
corespunzătoare cu valoarea exactă a costului taxei. Prin urmare, scăderea taxei rutiere din impozitul 
pe vehicule ar fi dus, de fapt, la o scutire de plată a acestei taxe exclusiv pentru vehiculele înregistrate 
în Germania. Având în vedere că această problemă nu a fost soluționată, Comisia a lansat o 
procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor, trimițând, în cele din urmă, Germania la Curtea 
Europeană de Justiție. Cu toate acestea, Comisia va suspenda acum procedura de constatare a 
neîndeplinirii obligațiilor deoarece, la 1 decembrie 2016, a ajuns la un acord cu Germania. Atât 
comisarul Violeta Bulc, cât și ministrul german al transporturilor, Alexander Dobrindt, sunt convinși că 
noul sistem este „nediscriminatoriu” și „respectă în totalitate dreptul UE”.  

Propunerea modificată ar urma însă să asigure faptul că numai vehiculele înregistrate în Germania 
vor beneficia de o scădere a taxei rutiere din impozitul anual pe vehicule. De fapt, astfel cum a afirmat 
din nou public ministrul german al transporturilor, este în continuare valabil faptul că numai utilizatorii 
străini ai drumurilor vor achita taxa rutieră germană.  

Ar putea Comisia să explice în ce măsură acest acord politic elimină orice formă de discriminare 
bazată pe naționalitate?  

Comisia consideră că acest sistem de taxare revizuit este „un pas important către îndeplinirea 
planurilor sale de a crea un sistem de taxare rutieră la nivelul întregii UE”.  

Care sunt mai exact motivele pentru către Comisia este convinsă de acest sistem, având în vedere că 
obiectivul principal al acestuia este de a taxa mai ales utilizatorii străini? 
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