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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0422 

Fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate 

***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la 

propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind 

fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate și de abrogare a 

Directivei 90/167/CEE a Consiliului (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 

2014/0255(COD)) 

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2014)0556), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 43 și articolul 168 alineatul (4) 

litera (b) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora 

propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0143/2014),  

– având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus, 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 20151, 

– după consultarea Comitetului Regiunilor,  

– având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul 

articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul 

reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 8 mai 2018, de a aproba poziția 

Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, 

 

– având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură, 

                                                 
1  JO C 242, 23.7.2015, p. 54. 
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– având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală și avizul 

Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0075/2016), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea ; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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P8_TC1-COD(2014)0255 

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în 

vederea adoptării Regulamentului (UE) 2018/... al Parlamentului European și al 

Consiliului privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor 

medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului 

European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 90/167/CEE a Consiliului 

 

(Text cu relevanță pentru SEE) 

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 

alineatul (2) și articolul 168 alineatul (4) litera (b), 

având în vedere propunerea Comisiei Europene, 

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale, 

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European2,  

după consultarea Comitetului Regiunilor,  

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară3,  

                                                 
2 JO C 242, 23.7.2015, p. 54. 
3  Poziția Parlamentului European din 25 octombrie 2018. 
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întrucât: 

(1) Directiva 90/167/CEE a Consiliului4 constituie cadrul de reglementare al Uniunii 

pentru prepararea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor medicamentate. 

(2) Producția de animale ocupă un loc foarte important în agricultura Uniunii. Normele 

privind furajele medicamentate au o influență semnificativă asupra deținerii și 

creșterii animalelor, inclusiv a animalelor de la care nu se obțin produse alimentare, 

precum și asupra producției de produse de origine animală. 

(3) Asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății oamenilor reprezintă unul dintre 

obiectivele fundamentale ale legislației alimentare a Uniunii, astfel cum se stabilește 

în Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului5, iar 

principiile generale stabilite în regulamentul respectiv ar trebui să se aplice în cazul 

introducerii pe piață și al utilizării furajelor fără a se aduce atingere dispozițiilor mai 

specifice ale dreptului Uniunii. În plus, protecția sănătății animalelor constituie unul 

dintre obiectivele generale ale legislației alimentare a Uniunii. 

(4) Prevenirea bolilor este mai eficientă decât tratarea lor. Tratamentul 

medicamentos, în special cu antimicrobiene, nu ar trebui sub nicio formă să 

înlocuiască bunele practici de creștere a animalelor, biosecuritate și gestionare. 

                                                 
4 Directiva 90/167/CEE a Consiliului din 26 martie 1990 de stabilire a condițiilor de 

reglementare a preparării, introducerii pe piață și utilizării furajelor cu adaos de 
medicamente în Comunitate (JO L 92, 7.4.1990, p. 42). 

5  Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 
ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației 
alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de 
stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 
1.2.2002, p. 1). 
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(5) Experiența dobândită din aplicarea Directivei 90/167/CEE a arătat că ar trebui luate 

măsuri suplimentare pentru a consolida funcționarea efectivă a pieței interne și 

pentru a acorda în mod explicit și a îmbunătăți posibilitatea de a trata animalele de la 

care nu se obțin produse alimentare cu ajutorul furajelor medicamentate. 

(6) Furajele medicamentate constituie una dintre căile de administrare orală a 

produselor medicinale veterinare . Furajele medicamentate sunt un amestec 

omogen de furaje și produse medicinale veterinare. Alte căi de administrare orală, 

cum ar fi amestecul de apă de băut cu un produs medicinal veterinar sau 

amestecarea manuală a unui produs medicinal veterinar în furaje, nu ar trebui să 

intre sub incidența prezentului regulament. Autorizarea utilizării produselor 

medicinale veterinare în furaje, precum și fabricarea, distribuția, publicitatea și 

supravegherea acestor produse medicinale sunt reglementate de Regulamentul (UE) 

2018/... al Parlamentului European și al Consiliului6. 

(7) Regulamentul (UE) 2018/...  se aplică produselor medicinale veterinare, inclusiv 

în cazul „premixurilor” prevăzute în Directiva 90/167/CEE, până când produsele 

medicinale respective sunt încorporate în furaje medicamentate sau în produse 

intermediare, după care prezentul regulament se aplică în locul Regulamentului 

(UE) 2018/...++. 

                                                 
6  Regulamentul (UE) 2018/... al Parlamentului European și al Consiliului din … 

privind medicamentele de uz veterinar și de abrogare a Directivei 2001/82/CE (JO 
L …). 

  JO: a se introduce numărul, data și referința JO a regulamentului din 
documentul PE-CONS 45/18 (2014/0257(COD)). 

  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 
(2014/0257(COD)). 
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(8) Ca tip de furaje, furajele medicamentate și produsele intermediare intră în domeniul 

de aplicare al Regulamentelor (CE) nr. 183/20057, (CE) nr. 767/20098 și (CE) 

nr. 1831/20039 și al Directivei 2002/32/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului10. Astfel, ori de câte ori furajele medicamentate sunt fabricate cu 

furaje combinate, se aplică întregul drept relevant al Uniunii privind furajele 

combinate și ori de câte ori furajele medicamentate sunt fabricate din materii 

prime pentru furaje, se aplică întregul drept relevant al Uniunii privind materiile 

prime pentru furaje. Aceste prevederi se aplică în cazul operatorilor din sectorul 

hranei pentru animale, indiferent dacă își desfășoară activitatea într-o moară 

pentru furaje, cu ajutorul unui vehicul special echipat, sau în cadrul propriei 

exploatații, precum și în cazul operatorilor din sectorul hranei pentru animale 

care depozitează, transportă sau introduc pe piață furaje medicamentate și 

produse intermediare. 

                                                 
7 Regulamentul (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 

ianuarie 2005 de stabilire a cerințelor privind igiena hranei pentru animale (JO L 35, 
8.2.2005, p. 1). 

8 Regulamentul (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 
iulie 2009 privind introducerea pe piață și utilizarea furajelor, de modificare a 
Regulamentului (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului și de 
abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a 
Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE și 
96/25/CE ale Consiliului și a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei (JO L 229, 1.9.2009, 
p. 1). 

9 Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 
septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, p. 29). 

10 Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 mai 2002 
privind substanțele nedorite din furaje (JO L 140, 30.5.2002, p. 10). 
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(9) Ar trebui stabilite dispoziții speciale pentru furajele medicamentate și pentru 

produsele intermediare în ceea ce privește instalațiile și echipamentele, personalul, 

fabricația, controlul calității producției, depozitarea, transportul, păstrarea 

evidențelor, reclamațiile, rechemarea produselor ▌și etichetarea. 

(10) Furajele medicamentate importate în Uniune trebuie să satisfacă cerințele generale 

stabilite la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 și condițiile de import 

stabilite în Regulamentul (CE) nr. 183/2005 și în Regulamentul (UE) 2017/625 al 

Parlamentului European și al Consiliului11. În cadrul respectiv, furajele 

medicamentate importate în Uniune ar trebui să fie considerate ca intrând în 

domeniul de aplicare al prezentului regulament. 

(11) Fără a aduce atingere obligațiilor generale stabilite la articolul 12 din Regulamentul 

(CE) nr. 178/2002 în ceea ce privește exporturile de furaje către țări terțe, prezentul 

regulament ar trebui să se aplice furajelor medicamentate și produselor intermediare 

care sunt fabricate, depozitate, transportate sau introduse pe piață în Uniune cu 

intenția de a fi exportate. Cu toate acestea, cerințele specifice stabilite în prezentul 

regulament privind etichetarea, prescripția și utilizarea furajelor medicamentate și a 

produselor intermediare nu ar trebui să se aplice produselor destinate exportului. 

                                                 
11 Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 

15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate 
pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor 
privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de 
protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) 
nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) 
nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale 
Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale 
Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 
2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și 
(CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a 
Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 
96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului 
(Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, p. 1). 
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(12) În timp ce produsele medicinale veterinare și punerea la dispoziție acestora sunt 

reglementate de Regulamentul (UE) 2018/..., acest lucru nu este valabil pentru 

produsele intermediare și, prin urmare, acestea ar trebui să fie reglementate în 

mod specific de prezentul regulament în mod corespunzător. 

(13) Furajele medicamentate ar trebui să fie fabricate numai cu produse medicinale 

veterinare autorizate în scopul fabricării furajelor medicamentate și ar trebui 

asigurată compatibilitatea tuturor compușilor utilizați pentru a garanta siguranța și 

eficacitatea produsului. Pentru a garanta un tratament sigur și eficient al animalelor, 

ar trebui să fie prevăzute cerințe specifice suplimentare sau instrucțiuni pentru 

încorporarea  produselor medicinale veterinare în furaje. 

(14) Dispersia omogenă a produsului medicinal veterinar în furaj este, de asemenea, 

esențială pentru fabricarea unui furaj medicamentat sigur și eficient. Prin urmare, ar 

trebui prevăzută posibilitatea de a stabili criterii, cum ar fi valori țintă, pentru 

omogenitatea furajelor medicamentate.  

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(15) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot fabrica într-o singură unitate o 

gamă largă de furaje pentru diferite animale țintă și conținând diferite tipuri de 

compuși, precum aditivi pentru hrana animalelor sau produse medicinale veterinare. 

Fabricarea succesivă a unor diferite tipuri de furaje în aceeași linie de producție 

poate avea ca efect prezența de urme ale unei substanțe active în linia respectivă, 

care se pot regăsi la începutul producției unui alt furaj. Acest transfer de urme ale 

unei substanțe active de la un lot de producție la altul este denumit „contaminare 

încrucișată”.  

(16) Contaminarea încrucișată poate avea loc pe parcursul fabricației, al prelucrării, al 

depozitării sau al transportului furajelor, dacă se utilizează aceleași echipamente de 

producție și de prelucrare, inclusiv în cazul celor pentru fabricarea mobilă de 

amestecuri de furaje, aceleași instalații de depozitare sau aceleași mijloace de 

transport, pentru furaje cu componente diferite. În sensul prezentului regulament, 

conceptul de „contaminare încrucișată” este utilizat pentru a desemna în mod 

specific transferul de urme ale unei substanțe active conținute într-un furaj 

medicamentat către un furaj nevizat ▌. Contaminarea furajelor nevizate cu 

substanțe active conținute în furajele medicamentate ▌ar trebui să fie evitată sau 

limitată la un nivel cât mai scăzut posibil. 
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(17)  În scopul de a proteja sănătatea animalelor, sănătatea oamenilor și mediul, ar trebui 

stabilite niveluri maxime de contaminare încrucișată pentru substanțele active din 

furajele nevizate, pe baza unei evaluări științifice a riscurilor realizate de Autoritatea 

Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și în cooperare cu Agenția 

Europeană pentru Medicamente, precum și ținând cont de aplicarea bunelor 

practici de fabricație și a principiului „nivelul cel mai scăzut care se poate obține în 

mod rezonabil” (“as low as reasonably achievable” − ALARA). Până la finalizarea 

acestei evaluări științifice a riscurilor, ar trebui să se aplice niveluri maxime 

naționale de contaminare încrucișată pentru substanțele active din furajele 

nevizate, indiferent de originea lor, ținând cont de contaminarea încrucișată 

inevitabilă și de riscurile prezentate de substanțele active în cauză.  

(18) Etichetarea furajelor medicamentate ar trebui să respecte principiile generale 

prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2009 și ar trebui să facă obiectul unor 

cerințe specifice de etichetare, pentru a furniza utilizatorului informațiile necesare 

pentru administrarea corectă a furajelor medicamentate. În mod similar, ar trebui 

stabilite limite pentru diferențele între conținutul indicat pe etichetă al furajului 

medicamentat și conținutul său real. 
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(19) Furajele medicamentate și produsele intermediare ar trebui să fie comercializate în 

ambalaje sau containere sigilate din motive de siguranță și de protecție a interesului 

utilizatorilor. Acest lucru nu ar trebui să fie valabil în cazul producătorilor de 

amestecuri de furaje mobili care furnizează furaje medicamentate direct 

deținătorilor de animale. 

(20) Publicitatea pentru furajele medicamentate ar putea afecta sănătatea publică și pe 

cea a animalelor și ar putea denatura concurența. Prin urmare, publicitatea 

pentru furajele medicamentate ar trebui să îndeplinească anumite criterii. Medicii 

veterinari pot evalua în mod corespunzător informațiile disponibile în materialele 

publicitare datorită cunoștințelor și experienței lor în domeniul sănătății 

animalelor. Publicitatea pentru furajele medicamentate adresată persoanelor care 

nu pot aprecia corect riscul asociat cu utilizarea acestora poate conduce la 

utilizarea necorespunzătoare sau excesivă a produsului medicinal, putând dăuna 

sănătății publice sau a animalelor sau mediului. 

(21) În ceea ce privește comerțul cu furaje medicamentate în interiorul Uniunii și 

importul acestor produse, ar trebui să se asigure faptul că utilizarea produselor 

medicinale veterinare conținute în aceste furaje este permisă în statul membru de 

destinație în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/....  

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(22) Este important să se țină seama de dimensiunea internațională a dezvoltării 

rezistenței la antimicrobiene. Organismele rezistente la antimicrobiene se pot 

răspândi la oameni și la animale în Uniune și în țările terțe prin consumul de 

produse de origine animală, prin contact direct cu animalele sau cu oamenii sau 

prin alte mijloace. Acest lucru a fost recunoscut în articolul 118 din Regulamentul 

2018/..., care prevede că operatorii din țări terțe trebuie să respecte anumite 

condiții legate de rezistența la antimicrobiene în cazul animalelor și produselor de 

origine animală exportate din respectivele țări terțe către Uniune.  Acest lucru 

trebuie avut în vedere, de asemenea, în ceea ce privește utilizarea produselor 

medicinale antimicrobiene în cauză atunci când sunt administrate prin 

intermediul furajelor medicamentate. De asemenea, în contextul cooperării 

internaționale și în conformitate cu activitățile și politicile organizațiilor 

internaționale, precum Planul de acțiune global al Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS) și Strategia privind rezistența la antimicrobiene și utilizarea 

prudentă a antimicrobienelor a Organizației Mondiale pentru Sănătatea 

Animalelor, ar trebui avute în vedere la nivel mondial măsuri de restricționare a 

utilizării furajelor medicamentate care conțin substanțe antimicrobiene pentru a 

preveni o boală, în cazul animalelor și produselor de origine animală exportate 

din țări terțe către Uniune. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(23) Operatorii din sectorul hranei pentru animale care fabrică –indiferent dacă își 

desfășoară activitatea într-o fabrica de furaje, cu ajutorul unui vehicul special 

echipat sau în propria exploatație– depozitează, transportă sau introduc pe piață 

furaje medicamentate și produse intermediare ar trebui să fie autorizați de către 

autoritatea competentă, în conformitate cu sistemul de autorizare prevăzut în 

Regulamentul (CE) nr. 183/2005, pentru a garanta atât siguranța furajelor, cât și 

trasabilitatea produselor. Operatorii din sectorul hranei pentru animale care 

desfășoară anumite activități cu risc mai scăzut, cum ar fi anumite tipuri de 

transport, depozitare și vânzare cu amănuntul, ar trebui exceptați de la obligația 

de autorizare, însă acest lucru nu ar trebui să îi scutească de obligația de 

înregistrare în conformitate cu sistemul de înregistrare prevăzut în Regulamentul 

(CE) nr. 183/2005. Pentru a asigura utilizarea corespunzătoare și trasabilitatea 

deplină a furajelor medicamentate, comercianții cu amănuntul de furaje 

medicamentate pentru animale de companie și deținătorii de animale pentru blană 

care hrănesc animalele cu furaje medicamentate, care nu fac obiectul obligațiilor 

de autorizare, ar trebui să furnizeze informații autorităților competente. Este 

necesar să se prevadă o procedură de tranziție pentru unitățile deja autorizate în 

conformitate cu Directiva 90/167/CEE. 

(24) Ar trebui să se facă eforturi pentru a se asigura faptul că cerințele privind 

manipularea furajelor medicamentate stabilite în prezentul regulament și în actele 

delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament 

privind operatorii din sectorul hranei pentru animale, în special producătorii de 

amestecuri de furaje realizate în exploatație, sunt fezabile și practice. 
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(25) Pentru a asigura utilizarea în condiții de siguranță a furajelor medicamentate, 

furnizarea și utilizarea lor ar trebui să fie condiționate de prezentarea unei prescripții 

veterinare valabile pentru furaje medicamentate, eliberată de un medic veterinar 

după examinarea animalelor care urmează a fi tratate sau după orice altă evaluare 

corespunzătoare a stării sănătății acestora. Cu toate acestea, nu ar trebui să fie 

exclusă posibilitatea de a fabrica furaje medicamentate înainte ca o prescripție 

veterinară pentru furaje medicamentate să fie prezentată  producătorului. În cazul 

în care au fost prescrise furaje medicamentate într-un stat membru de către un 

medic veterinar, ca regulă generală, ar trebui să fie posibil ca respectiva 

prescripție veterinară să fie recunoscută și ca furajele medicamentate să fie 

eliberate în alt stat membru. Prin derogare, un stat membru ar putea permite ca o 

prescripție pentru furaje medicamentate să fie emisă de un profesionist calificat în 

acest sens, altul decât un medic veterinar, în conformitate cu dreptul intern 

aplicabil la data intrării în vigoare a prezentului regulament. O astfel de 

prescripție pentru furaje medicamentate emisă de un profesionist calificat, altul 

decât un medic veterinar, ar trebui să fie valabilă numai în statul membru 

respectiv și nu ar trebui să se poată prescrie furaje medicamentate care conțin 

produse medicinale veterinare antimicrobiene și nici orice alte produse medicinale 

veterinare în cazul cărora este necesară diagnosticarea de către un medic 

veterinar. 
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(26) Pentru a garanta o utilizare prudentă a furajelor medicamentate pentru animalele de 

la care se obțin produse alimentare și animalele pentru blană, adică o utilizare 

adecvată a produselor medicinale conform prescripției veterinare pentru furaje 

medicamentate și conform rezumatului caracteristicilor produsului, și, prin 

urmare, pentru a furniza baza pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecție a 

sănătății animalelor și a sănătății publice, ar trebui să fie prevăzute condiții 

specifice privind utilizarea și valabilitatea prescripției veterinare pentru furaje 

medicamentate, respectarea perioadei de așteptare și păstrarea evidențelor de către 

deținătorul animalelor, după caz. 

(27) Ținând seama de riscurile grave la adresa sănătății publice reprezentate de rezistența 

la antimicrobiene, este necesar să se limiteze utilizarea furajelor medicamentate care 

conțin substanțe antimicrobiene pentru animale. ▌Nu ar trebui permise profilaxia 

sau utilizarea furajelor medicamentate cu scopul de a îmbunătăți randamentul 

animalelor, cu excepția anumitor cazuri, în ceea ce privește furajele 

medicamentate care conțin  antiparazitare și produsele medicinale veterinare 

imunologice. Utilizarea furajelor medicamentate care conțin antimicrobiene 

pentru metafilaxie ar trebui permisă numai dacă riscul de răspândire a unei 

infecții sau al unei boli infecțioase este ridicat, în conformitate cu Regulamentul 

2018/…. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(28) Utilizarea furajelor medicamentate care conțin unele substanțe antiparazitare ar 

trebui să se bazeze pe cunoașterea stării de infestare cu paraziți a animalului sau a 

grupului de animale. În pofida măsurilor luate de agricultori pentru a asigura 

igiena optimă și biosecuritatea, animalele pot suferi de boli care trebuie prevenite 

prin furaje medicamentate din rațiuni ce țin atât de sănătatea, cât și de bunăstarea 

animalelor. De asemenea, bolile animalelor care sunt transmisibile la oameni pot 

avea un impact semnificativ asupra sănătății publice. Prin urmare, utilizarea 

furajelor medicamentate care conțin produse medicinale veterinare imunologice 

sau unele produse medicinale veterinare antiparazitare ar trebui permisă în 

absența unei boli diagnosticate.  

(29) În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1831/2003, interdicția utilizării 

antibioticelor ca agenți de creștere începând cu 1 ianuarie 2006 ar trebui să fie 

strict respectată și aplicată în mod corespunzător. 

(30) Conceptul „O singură sănătate” (One Health), sprijinit de OMS și de Organizația 

Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE), recunoaște că sănătatea oamenilor, 

sănătatea animalelor și ecosistemele sunt interconectate, fiind astfel esențial, atât 

pentru sănătatea animalelor, cât și pentru cea a oamenilor să se asigure o utilizare 

prudentă a produselor medicinale antimicrobiene la animalele de la care se obțin 

produse alimentare. 

(31) La 17 iunie 2016, Consiliul a adoptat concluzii privind etapele următoare în 

cadrul unei abordări de tip „O singură sănătate” pentru combaterea rezistenței la 

antimicrobiene. La 13 septembrie 2018, Parlamentul European a adoptat o 

rezoluție privind un plan de acțiune european „O singură sănătate” împotriva 

rezistenței la antimicrobiene. 
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(32) Ar trebui să existe un sistem pentru colectarea sau eliminarea produselor 

intermediare și a furajelor medicamentate neutilizate sau expirate, inclusiv cu 

ajutorul sistemelor existente și atunci când sunt gestionate de operatorii din 

sectorul hranei pentru animale, pentru a controla orice risc pe care aceste produse 

l-ar putea reprezenta în ceea ce privește protecția sănătății animalelor sau a sănătății 

oamenilor sau a mediului. Decizia cu privire la entitatea responsabilă de un astfel 

de sistem de colectare sau eliminare ar trebui să fie în continuare o competență 

națională. Statele membre ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că au loc 

consultări adecvate cu părțile interesate relevante, pentru a se asigura adaptarea 

acestor sisteme la scopul urmărit. 

(33) Pentru a îndeplini obiectivele prezentului regulament și pentru a ține seama de 

progresul tehnic și de evoluțiile științifice, competența de a adopta acte în 

conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar 

trebui delegată Comisiei în ceea ce privește stabilirea unor niveluri maxime 

specifice de contaminare încrucișată pentru substanțele active dintr-un furaj 

nevizat și a metodelor de analiză a substanțelor active din furaje și modificarea 

anexelor la prezentul regulament. Aceste anexe conțin dispoziții referitoare la 

obligațiile operatorilor din sectorul hranei pentru animale în ceea ce privește 

fabricarea, depozitarea, transportul și introducerea pe piață a furajelor 

medicamentate și a produselor intermediare, lista substanțelor active 

antimicrobiene utilizate cel mai frecvent în furaje medicamentate, cerințele de 

etichetare pentru furajele medicamentate și produsele intermediare, toleranțele 

permise pentru indicațiile de etichetare referitoare la compoziția furajelor 

medicamentate sau a produselor intermediare și informațiile obligatorii care trebuie 

incluse în prescripția veterinară pentru furaje medicamentate. 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 din 

13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare12. 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 

                                                 
12 JO L 123, 12.5.2016, p. 1. 
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membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor 

de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate. 
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(34) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului 

regulament în ceea ce privește stabilirea unor criterii de omogenitate pentru furajele 

medicamentate, precum și a unui format standard al prescripțiilor veterinare 

pentru furaje medicamentate, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. 

Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr. 182/2011 al Parlamentului European și al consiliului13. 

(35) Statele membre ar trebui să stabilească regimul sancțiunilor aplicabile în cazul 

nerespectării prezentului regulament și ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru 

a asigura aplicarea acestora. Aceste sancțiuni ar trebui să fie eficace, proporționale și 

cu efect de descurajare. 

                                                 
13 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 

februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele 
de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către 
Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13). 
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(36) Pentru a se asigura faptul că toți producătorii de furaje medicamentate, inclusiv 

producătorii de amestecuri de furaje realizate în exploatație, aplică anexa II la 

Regulamentul (CE) nr. 183/2005, regulamentul respectiv ar trebui modificat în 

consecință. 

(37) Întrucât obiectivele prezentului regulament, și anume de a asigura un nivel ridicat de 

protecție a sănătății oamenilor și a sănătății animalelor, de a oferi informații 

adecvate utilizatorilor și de a consolida buna funcționare a pieței interne, nu poate fi 

realizat în mod satisfăcător de statele membre, dar poate fi realizat mai bine la 

nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul 

subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea 

Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat în 

articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru 

atingerea obiectivelor menționate, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 
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Capitolul I 

Obiect, domeniu de aplicare și definiții 

Articolul 1 

Obiect 

Prezentul regulament stabilește dispoziții specifice privind furajele medicamentate și 

produsele intermediare, care vin în completarea dreptului Uniunii privind furajele și se 

aplică fără a aduce atingere, în special, Regulamentelor (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 

183/2005 și (CE) nr. 767/2009 și Directivei 2002/32/CE. 

Articolul 2 

Domeniu de aplicare 

(1) Prezentul regulament se aplică: 

(a) fabricării, depozitării și transportului de furaje medicamentate și de produse 

intermediare; 

(b) introducerii pe piață, inclusiv importului din țări terțe, și utilizării de furaje 

medicamentate și de produse intermediare;  

(c) exportului către țări terțe de furaje medicamentate și de produse intermediare. 

Totuși, articolele 9, 16, 17 și 18 nu se aplică furajelor medicamentate și 

produselor intermediare a căror etichetă indică faptul că acestea sunt destinate 

exportului către țări terțe. 

(2) Prezentul regulament nu se aplică produselor medicinale veterinare astfel cum 

sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/..., cu excepția cazului în care produsele 

respective sunt incluse într-un furaj medicamentat sau într-un produs 

intermediar. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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Articolul 3 

Definiții 

(1) În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:  

(a) definițiile termenilor „furaje”, „întreprindere din sectorul hranei pentru 

animale” și „introducere pe piață”, astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 

punctele 4, 5 și, respectiv, 8 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002; 

(b) definițiile termenilor „aditivi pentru hrana animalelor” și „rație zilnică”, astfel 

cum sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (2) literele (a) și, respectiv, (f) din 

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003; 

(c) definițiile termenilor „animale de la care se obțin produse alimentare”, 

„animale de la care nu se obțin produse alimentare”, „animale pentru 

blană”, „materii prime pentru furaje”, „furaj combinat”, „hrană completă 

pentru animale”, „furaj complementar”, „furaj mineral”, „data minimă de 

valabilitate”, „lot”, „etichetare” și „etichetă”, astfel cum sunt prevăzute la 

articolul 3 alineatul (2) literele (c), (d), (e), (g), (h), (i), (j), (k), (q), (r), (s) și (t) 

din Regulamentul (CE) nr. 767/2009;  

(d) definiția termenului „unitate”, astfel cum este prevăzută la articolul 3 litera (d) 

din Regulamentul (CE) nr. 183/2005; 

(e) definițiile termenilor „controale oficiale” și „autorități competente”, astfel cum 

sunt prevăzute la articolul 2 alineatul (1) și, respectiv, la articolul 3 punctul 3 

din Regulamentul (UE) 2017/625; 

(f) definițiile termenilor „produs medicinal veterinar”, „substanță activă”, 

„produs medicinal veterinar imunologic”, „antimicrobian”, „antiparazitar”, 

„antibiotic”, „metafilaxie”, „profilaxie” și „perioadă de așteptare” astfel cum 

sunt prevăzute la articolul 4 punctele 1, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16 și, respectiv, 34 

din Regulamentul (UE) 2018/..., și „rezumatul caracteristicilor produsului”, 

menționat la articolul 35 din regulamentul respectiv. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(2) Se aplică, de asemenea, următoarele definiții:  

(a) „furaj medicamentat” înseamnă un furaj care poate fi administrat direct 

animalelor fără prelucrare suplimentară, constând dintr-un amestec omogen 

obținut dintr-unul sau din mai multe produse medicinale veterinare sau 

produse intermediare combinate cu materii prime pentru furaje sau furaje 

combinate; 

(b) „produs intermediar” înseamnă un furaj care nu poate fi administrat direct 

animalelor fără o prelucrare suplimentară, constând dintr-un amestec 

omogen obținut dintr-unul sau din mai multe produse medicinale veterinare 

combinate cu materii prime pentru furaje sau furaje combinate, care este 

destinat a fi utilizat exclusiv pentru fabricarea unui furaj medicamentat; 

▌ 

(c) „furaje nevizate” înseamnă furaje, medicamentate sau nu, care nu sunt 

destinate să conțină o substanță activă specifică; 

▌ 

(d) „contaminare încrucișată” înseamnă o contaminare a unor furaje nevizate 

cu o substanță activă care provine din utilizarea anterioară a instalațiilor 

sau a echipamentelor; 

(e) „operator din sectorul hranei pentru animale” înseamnă orice persoană fizică 

sau juridică răspunzătoare de garantarea respectării cerințelor prezentului 

regulament în întreprinderea din sectorul hranei pentru animale pe care o 

controlează respectiva persoană;   

▌ 

(f) „producător de amestecuri de furaje mobil” înseamnă un operator din sectorul 

hranei pentru animale care deține o unitate de furaje constând într-un vehicul 

special echipat pentru fabricarea de furaje medicamentate; 

(g) „producător de amestecuri de furaje în cadrul exploatației” înseamnă un 

operator din sectorul hranei pentru animale care fabrică furaje medicamentate 

pentru utilizarea acestora exclusiv în propria exploatație; 
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(h) „prescripție veterinară pentru furaje medicamentate” înseamnă un 

document emis de un medic veterinar pentru un furaj medicamentat; 

(i) „publicitate” înseamnă realizarea oricărei forme de reprezentare în legătură 

cu furajele medicamentate și produsele intermediare cu scopul de a promova 

prescrierea sau utilizarea furajelor medicamentate, inclusiv furnizarea de 

mostre și acordarea de sponsorizări; 

(j) „deținător de animale” înseamnă orice persoană fizică sau juridică 

responsabilă de animale, permanent sau temporar. 

Capitolul II 

Fabricarea, depozitarea, transportul și introducerea pe piață 

Articolul 4 

Obligații generale 

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale fabrică, depozitează, transportă și 

introduc pe piață furaje medicamentate și produse intermediare în conformitate cu 

anexa I. 

(2) Prezentul articol nu se aplică agricultorilor care doar cumpără, depozitează sau 

transportă furaje medicamentate numai pentru utilizarea acestora exclusiv în 

propria exploatație.  

 Prin excepție de la primul paragraf, secțiunea 5 din anexa I se aplică respectivilor 

agricultori. 

(3) Articolul 101 alineatul (2) și articolul 105 alineatul (9) din Regulamentul ( UE) 

2018/... se aplică, mutatis mutandis, furnizării de produse intermediare. 

(4) Articolul 57 și secțiunea 5 din capitolul IV din Regulamentul (UE) 2018/...+ se 

aplică, mutatis mutandis, furajelor medicamentate și produselor intermediare. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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▌ 

Articolul 5 

Compoziția 

(1) Furajele medicamentate și produsele intermediare sunt fabricate numai din produse 

medicinale veterinare, inclusiv din produse medicinale veterinare destinate 

utilizării în conformitate cu articolul 112, articolul 113 sau articolul 114 din 

Regulamentul (UE) 2018/..., autorizate pentru fabricarea de furaje medicamentate 

în conformitate cu condițiile stabilite în regulamentul respectiv. 

(2) Operatorul din sectorul hranei pentru animale care fabrică furajele 

medicamentate sau produse intermediare se asigură că: 

▌ 

(a) furajele medicamentate sau produsele intermediare sunt fabricate în 

conformitate cu condițiile aplicabile stabilite în prescripția veterinară pentru 

furajele medicamentate sau, în cazurile menționate la articolul 8 din 

prezentul regulament, în rezumatul caracteristicilor produsului, în legătură cu 

produselor medicinale veterinare care urmează a fi încorporate în furaje; 

aceste condiții includ prevederi speciale legate de interacțiunile cunoscute 

dintre produsele medicinale veterinare și furaje care pot afecta siguranța 

sau eficacitatea furajelor medicamentate sau a produselor intermediare; 

▌ 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(b) nu se încorporează în furajul medicamentat sau în produsul intermediar un 

aditiv pentru hrana animalelor autorizat drept coccidiostatic sau 

histomonostatic al cărui act de autorizare stabilește un nivel maxim, în cazul 

în care el este deja utilizat ca substanță activă în produsul medicinal veterinar; 

(c) în cazul în care substanța activă din produsul medicinal veterinar coincide 

cu una din substanțele dintr-un aditiv pentru hrana animalelor conținut de 

furajele în cauză, cantitatea totală a respectivei substanțe active din furajul 

medicamentat nu depășește cantitatea maximă stabilită în prescripția 

veterinară aferentă furajului medicamentat sau, în cazurile menționate la 

articolul 8, în rezumatul caracteristicilor produsului; 

(d) produsele medicinale veterinare încorporate în furaje se combină cu acestea 

pentru a forma un amestec stabil pe toată durata de durabilitate a furajelor 

medicamentate și respectă data expirării produsului medicinal veterinar, 

astfel cum se menționează la articolul 10 alineatul (1) litera (f) din 

Regulamentul (UE) 2018/..., cu condiția ca furajul medicamentat sau 

produsul intermediar să fie depozitat și manipulat în mod corespunzător. 

(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale care furnizează furaje 

medicamentate deținătorului de animale se asigură că acestea respectă prescripția 

menționată la articolul 16. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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Articolul 6 

Omogenitatea 

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale care fabrică furaje medicamentate sau 

produse intermediare se asigură că produsul medicinal veterinar este dispersat în 

mod omogen în furajul medicamentat și în produsul intermediar.  

(2) Prin intermediul unor acte de punere în aplicare, Comisia poate stabili criterii pentru 

dispersarea omogenă a produsului medicinal veterinar în furajul medicamentat sau 

în produsul intermediar, ținând cont de proprietățile specifice ale produselor 

medicinale veterinare și ale tehnologiei de amestecare. Respectivele acte de punere 

în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 21 alineatul (2).  

Articolul 7 

Contaminarea încrucișată 

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale care fabrică, depozitează, transportă 

sau introduc pe piață furaje medicamentate sau produse intermediare aplică măsuri 

în conformitate cu articolul 4 pentru a evita contaminarea încrucișată.  

(2) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 

pentru a completa prezentul regulament prin stabilirea unor niveluri maxime 

specifice de contaminare încrucișată pentru substanțele active în furajele nevizate, 

cu excepția cazului în care aceste niveluri sunt deja stabilite în conformitate cu 

Directiva 2002/32/CE. Actele delegate respective pot, de asemenea, să stabilească 

metode de analiză a substanțelor active din furaje. 

În ceea ce privește nivelurile maxime de contaminare încrucișată, respectivele acte 

delegate se bazează pe o evaluare științifică a riscurilor efectuată de EFSA. 

▌ 
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(3) Comisia, până la... [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament], adoptă acte delegate în conformitate cu articolul 20 pentru a 

completa prezentul regulament prin stabilirea, în ceea ce privește substanțele 

active antimicrobiene enumerate în anexa II, a unor niveluri maxime specifice de 

contaminare încrucișată pentru substanțele active din furajele nevizate, precum și 

a unor metode de analiză pentru substanțele active din furaje. 

În ceea ce privește nivelurile maxime de contaminare încrucișată, respectivele acte 

delegate se bazează pe o evaluare științifică a riscurilor efectuată de EFSA. 

(4) Pentru substanțele active din produsul medicinal veterinar care sunt identice cu o 

substanță dintr-un aditiv pentru hrana animalelor, nivelul maxim aplicabil de 

contaminare încrucișată în furajele nevizate este conținutul maxim de aditiv 

furajer în furajele complete stabilit în actul relevant al Uniunii.  

(5) Până la stabilirea nivelurilor maxime de contaminare încrucișată în conformitate 

cu alineatele (2) și (3), statele membre pot să aplice niveluri maxime naționale de 

contaminare încrucișată. 
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Articolul 8 

Producția anticipată 

Furajele medicamentate și produsele intermediare pot fi fabricate și introduse pe piață, fără a 

fi furnizate deținătorului de animale, înainte de eliberarea prescripției menționate la 

articolul 16. 

Primul paragraf de la prezentul articol nu se aplică în cazul: 

(a) producătorilor de amestecuri de furaje realizate în exploatație și producătorilor de 

amestecuri de furaje mobili; 

(b) fabricării de furaje medicamentate ori de produse intermediare care încorporează 

produse medicinale veterinare destinate utilizării în conformitate cu articolul 112 

sau cu articolul 113 din Regulamentul (UE) 2018/.... 

Articolul 9 

Cerințe de etichetare specifice 

(1) ▌Etichetarea furajelor medicamentate și a produselor intermediare respectă 

dispozițiile anexei III la prezentul regulament.  

În plus, cerințele specifice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 767/2009 pentru 

etichetarea materiilor prime pentru furaje și a furajelor combinate se aplică 

furajelor medicamentate și produselor intermediare care conțin materii prime 

pentru furaje sau, respectiv, furaje combinate. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(2) În cazul în care sunt utilizate containere în locul ambalajelor, ele sunt însoțite de un 

document care respectă alineatul (1). 

(3) Toleranțele permise privind diferențele între valorile corespunzătoare conținutului 

de substanță activă menționat pe etichetă corespunzător unui furaj medicamentat 

sau unui produs intermediar și conținutul analizat în cadrul controalelor oficiale 

efectuate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 sunt cele stabilite în 

anexa IV de la prezentul regulament. 

Articolul 10 

Ambalarea 

(1) Furajele medicamentate și produsele intermediare se introduc pe piață numai în 

ambalaje sau în containere sigilate. Ambalajele sau containerele se sigilează astfel 

încât, atunci când acestea sunt deschise, sigiliul să fie deteriorat și să nu poată fi 

refolosit. Ambalajele nu se refolosesc. 

(2) Alineatul (1) nu se aplică producătorilor de amestecuri de furaje mobili care 

furnizează furaje medicamentate direct deținătorilor de animale. 
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Articolul 11 

Publicitatea pentru furajele medicamentate și pentru produsele intermediare 

(1) Publicitatea pentru furajele medicamentate și pentru produsele intermediare este 

interzisă. Această interdicție nu se aplică publicității care se adresează exclusiv 

medicilor veterinari. 

(2) Publicitatea nu include informații, în nicio formă, care ar putea fi înșelătoare sau 

ar putea conduce la o utilizare incorectă a furajelor medicamentate. 

(3) Furajele medicamentate nu se distribuie în scopuri promoționale, cu excepția 

unor cantități mici de mostre. 

(4) Furajele medicamentate care conțin produse medicinale veterinare 

antimicrobiene nu se distribuie în scopuri promoționale ca mostre și sub nici o 

altă formă. 

(5) Mostrele menționate la alineatul (3) se etichetează în mod adecvat, indicându-se 

că sunt mostre, și se înmânează direct medicilor veterinari în timpul evenimentelor 

sponsorizate sau de către reprezentanții comerciali, în cursul vizitelor lor. 
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Articolul 12 

Importul și comerțul în interiorul Uniunii 

(1) Operatorul din sectorul hranei pentru animale care distribuie furaje 

medicamentate sau produse intermediare într-un stat membru diferit de statul 

membru de fabricație se asigură că utilizarea produselor medicinale veterinare 

folosite pentru fabricarea furajelor medicamentate sau a produselor intermediare 

respective este permisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/..., în statul 

membru de utilizare. 

(2) Operatorul din sectorul hranei pentru animale care importă furaje medicamentate 

sau produse intermediare în Uniune se asigură că utilizarea produselor 

medicinale veterinare folosite pentru fabricarea furajelor medicamentate sau a 

produselor intermediare respective este autorizată, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2018/...+, în statul membru de utilizare. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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Capitolul III 

Autorizarea unităților 

Articolul 13 

Obligația autorizării 

(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale care fabrică, depozitează, transportă 

sau introduc pe piață furaje medicamentate sau produse intermediare se asigură că 

unitățile aflate sub controlul lor sunt autorizate de către autoritatea competentă.  

(2) Alineatul (1) nu se aplică următorilor operatori din sectorul hranei pentru animale: 

(a) celor care cumpără, depozitează sau transportă furaje medicamentate numai 

pentru utilizarea acestora exclusiv în propria exploatație; 

(b) celor care acționează doar în calitate de comercianți, fără ca aceștia să 

dețină furajele medicamentate sau produsele intermediare în incintele lor; 

(c) celor care transportă sau depozitează furaje medicamentate sau produse 

intermediare exclusiv în ambalaje sau containere sigilate. 

▌ 

(3) Autoritatea competentă autorizează unitățile numai după ce o vizită la fața 

locului, care precede începerea activității relevante, demonstrează că sistemul 

instituit pentru fabricarea, depozitarea, transportul sau comercializarea furajelor 

medicamentate sau a produselor intermediare îndeplinește cerințele specifice 

prevăzute în capitolul II. 
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(4) În cazul în care producătorii de amestecuri de furaje mobili introduc pe piață 

furaje medicamentate într-un alt stat membru decât cel în care acestea sunt 

autorizate, aceștia notifică activitatea respectivă autorității competente din statul 

membru în care furajele medicamentate sunt introduse pe piață. 

(5) În ceea ce privește comercianții cu amănuntul de furaje medicamentate pentru 

animalele de companie și deținătorii de animale pentru blană care își hrănesc 

animalele cu furaje medicamentate, statele membre stabilesc proceduri naționale 

care să asigure că informațiile relevante referitoare la activitățile lor sunt 

disponibile autorităților competente, evitând, în același timp, dublarea eforturilor 

și sarcinile administrative inutile. 

Articolul 14 

▌Listele unităților autorizate 

Unitățile autorizate în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din prezentul regulament 

se înscriu pe o listă la nivel național, astfel cum se menționează la articolul 19 alineatul (2) 

din Regulamentul (CE) nr. 183/2005, cu un număr de identificare individual, atribuit sub 

forma stabilită în capitolul II din anexa V la regulamentul respectiv. 

▌ 
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Articolul 15 

Măsuri tranzitorii cu privire la punerea în aplicare a cerințelor de autorizare și înregistrare 

(1) Unitățile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament și care au fost 

deja aprobate în conformitate cu Directiva 90/167/CEE sau care au fost autorizate 

în alt mod de autoritatea competentă să desfășoare activități care intră în 

domeniul de aplicare al prezentului regulament își pot continua activitățile sub 

rezerva transmiterii, până la... [42 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament], a unei declarații către  autoritatea competentă relevantă pe al cărei 

teritoriu sunt situate instalațiile lor, în forma stabilită de respectiva autoritate 

competentă, care atestă că acestea îndeplinesc condițiile pentru autorizare 

menționate la articolul 13 alineatul (3) din prezentul regulament.  

(2) În cazul în care declarația menționată la alineatul (1) de la prezentul articol nu 

este depusă în termenul specificat, autoritatea competentă suspendă autorizarea 

existentă în conformitate cu procedura menționată la articolul 14 din 

Regulamentul (CE) nr. 183/2005. 
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Capitolul IV 

Prescripția și utilizarea 

Articolul 16 

Prescripția 

(1) Furnizarea de furaje medicamentate deținătorilor de animale este condiționată de: 

(a) prezentarea și, în cazul fabricării de către producătorii de amestecuri de furaje 

realizate în exploatație, de deținerea unei prescripții veterinare pentru furaje 

medicamentate; și  

(b) îndeplinirea condițiilor stabilite la alineatele (2)-(10). 

(2) O prescripție veterinară pentru un furaj medicamentat se emite numai în urma 

unei examinări clinice sau a oricărei alte evaluări corespunzătoare de către un 

medic veterinar a stării de sănătate a animalului sau a grupului de animale și 

doar pentru o boală diagnosticată. 

(3) Prin derogare de la alineatul (2), o prescripție veterinară pentru furaje 

medicamentate care conțin produse medicinale veterinare imunologice poate fi 

emisă și în absența unei boli diagnosticate. 

(4) Prin derogare de la alineatul (2), în cazul în care nu este posibil să se confirme 

prezența unei boli diagnosticate, se poate elibera o prescripție veterinară pentru 

furaje medicamentate care conțin substanțe antiparazitare fără efect 

antimicrobian, pe baza cunoașterii stării de infestare cu paraziți a animalului sau 

a grupului de animale. 
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(5) Prin derogare de la articolul 3 alineatul (2) litera (h) și de la alineatul (2) din 

prezentul articol, un stat membru poate permite ca o prescripție veterinară pentru 

un furaj medicamentat să fie emisă de către un profesionist calificat în acest sens 

în conformitate cu dreptul intern aplicabil la... [data intrării în vigoare a 

prezentului regulament].  

Astfel de prescripții sunt valabile numai în statul membru respectiv și  nu pot fi 

emise pentru furaje medicamentate care conțin produse medicinale veterinare 

antimicrobiene și nici pentru prescrierea oricăror alte produse medicinale 

veterinare în cazul în care este necesară diagnosticarea de către un medic 

veterinar.  

Profesionistul menționat la primul paragraf, atunci când emite o astfel de 

prescripție, face toate verificările necesare în conformitate cu dreptul intern. 

Alineatele (6), (7), (8) și (10) de la prezentul articol se aplică, mutatis mutandis, 

unor astfel de prescripții.  

(6) Prescripția veterinară pentru furajele medicamentate conține informațiile prevăzute 

în anexa V.  

Originalul prescripției veterinare pentru furaje medicamentate se păstrează de către 

producător sau, dacă este cazul, de către operatorul din sectorul hranei pentru 

animale care furnizează deținătorului de animale furajele medicamentate. 

Medicul veterinar sau profesionistul menționat la alineatul (5) care emite 

prescripția și deținătorul de animale de la care se obțin produse alimentare sau de 

animale pentru blană păstrează o copie a prescripției veterinare pentru furaje 

medicamentate.  

Originalul și copiile se păstrează pentru o perioadă de cinci ani de la data emiterii. 
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(7) Cu excepția furajelor medicamentate destinate animalelor de la care nu se obțin 

produse alimentare, altele decât animalele pentru blană, furajele medicamentate nu 

se folosesc pentru mai mult de un tratament în cadrul unei aceeași prescripții 

veterinare pentru furaje medicamentate.  

Durata unui tratament respectă rezumatul caracteristicilor produsului pentru 

produsul medicinal veterinar încorporat în furaje și, în cazul în care aceasta nu 

este specificată, nu depășește durata de o lună, respectiv de două săptămâni în 

cazul furajelor medicamentate care conțin produse medicinale veterinare 

antibiotice. 

(8) Prescripția veterinară pentru furaje medicamentate este valabilă pentru o perioadă 

maximă de șase luni de la data emiterii sale în cazul animalelor de la care nu se 

obțin produse alimentare, altele decât animalele pentru blană, și de trei săptămâni 

în cazul animalelor de la care se obțin produse alimentare și al animalelor pentru 

blană. În cazul furajelor medicamentate care conțin produse medicinale 

veterinare antimicrobiene, prescripția este valabilă pentru o perioadă de maximum 

cinci zile de la data emiterii sale. 

▌ 

(9) Medicul veterinar care a eliberat prescripția veterinară pentru furaje 

medicamentate se asigură că această medicație este justificată pentru animalele-țintă 

din motive veterinare. În plus, respectivul medic veterinar se asigură că 

administrarea produsului medicinal veterinar în cauză nu este incompatibilă cu un alt 

tratament sau cu o altă utilizare și că nu există contraindicații sau interacțiuni atunci 

când se folosesc mai multe medicamente. În special, medicul veterinar nu prescrie 

furaje medicamentate cu mai mult de un produs medicinal veterinar ce conține 

antimicrobiene. 
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(10) Prescripția veterinară pentru furaje medicamentate: ▌ 

(a) respectă rezumatul caracteristicilor produsului al produsului medicinal 

veterinar, cu excepția produselor medicinale veterinare destinate să fie 

utilizate în conformitate cu articolul 112, cu articolul 113 sau cu articolul 

114 din Regulamentul (UE ) 2018/...; 

(b) indică doza zilnică de produs medicinal veterinar care să fie încorporată 

într-o cantitate de furaje medicamentate necesară pentru a asigura 

asimilarea dozei de către animalul-țintă, ținând cont de faptul că asimilarea 

furajelor de către animalele bolnave poate fi diferită de o rație zilnică 

normală; 

(c) garantează că furajele medicamentate care conțin doza de produs medicinal 

veterinar corespund unui procent de cel puțin 50 % din rația zilnică de 

furaje pe bază de substanță uscată și că, pentru rumegătoare, doza zilnică de 

produs medicinal  veterinar este conținută în cel puțin 50 % din furajele 

complementare, cu excepția furajelor minerale; 

(d) indică rata de includere a substanțelor active, calculată pe baza parametrilor 

relevanți. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(11) Prescripțiile veterinare pentru furaje medicamentate emise în conformitate cu 

alineatele (2), (3) și (4) sunt recunoscute în întreaga Uniune. 

(12) Comisia poate, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, să stabilească un 

format standard pentru informațiile prevăzute în anexa V. Acest format standard 

este pus la dispoziție și în format electronic. Respectivele acte de punere în 

aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la 

articolul 21 alineatul (2). 

Articolul 17 

Utilizarea furajelor medicamentate 

(1) Furajele medicamentate prescrise se utilizează doar pentru animalele cu privire la 

care a fost emisă prescripția veterinară pentru furaje medicamentate în 

conformitate cu articolul 16. 

(2) Deținătorii de animale utilizează furajele medicamentate doar conform 

prescripției veterinare pentru furaje medicamentate, iau măsuri pentru a evita 

contaminarea încrucișată și asigură că furajele medicamentate se administrează 

doar animalelor identificate în prescripția veterinară pentru furaje 

medicamentate. Deținătorii de animale asigură faptul că nu se folosesc furaje 

medicamentate expirate. 

(3) Furajele medicamentate care conțin produse medicinale veterinare antimicrobiene  

se utilizează în conformitate cu articolul 107 din Regulamentul (UE) 2018/..., mai 

puțin în ceea ce privește alineatul (3), și nu se utilizează ▌pentru profilaxie. 

(4) Furajele medicamentate care conțin produse medicinale veterinare imunologice se 

utilizează în conformitate cu articolul 110 din Regulamentul (UE) 2018/... și se 

utilizează pe baza unei prescripții în conformitate cu articolul 16 alineatul (3) din 

prezentul regulament. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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(5) Furajele medicamentate care conțin substanțe antiparazitare se utilizează pe baza 

unei prescripții în conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din prezentul 

regulament. 

(6) Atunci când administrează furaje medicamentate, deținătorul de animale de la care 

se obțin produse alimentare asigură respectarea perioadei de așteptare prevăzute în 

prescripția veterinară pentru furajele medicamentate.  

(7) Deținătorul de animale de la care se obțin produse alimentare care le hrănește cu 

furaje medicamentate păstrează evidențe în conformitate cu articolul 108 din 

Regulamentul (UE) 2018/.... Evidențele respective se păstrează timp de cel puțin 

cinci ani după data administrării furajelor medicamentate, inclusiv în cazul în care 

animalul de la care se obțin produse alimentare este sacrificat în această perioadă de 

cinci ani. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 
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Articolul 18 

Sistemele de colectare sau de eliminare a produselor neutilizate sau expirate 

Statele membre asigură existența unor sisteme adecvate de colectare sau eliminare pentru 

furajele medicamentate și produsele intermediare expirate sau în cazul în care deținătorul 

animalelor a primit o cantitate de furaje medicamentate mai mare decât cea pe care a utilizat-

o efectiv pentru tratamentul menționat în prescripția veterinară pentru furajele 

medicamentate. 

Statele membre iau măsuri pentru a asigura faptul că părțile interesate relevante sunt 

consultate cu privire la aceste sisteme.  

Statele membre iau măsuri pentru a asigura faptul că amplasarea punctelor de colectare 

sau de eliminare, precum și alte informații de interes sunt puse la dispoziția fermierilor, a 

deținătorilor de animale, a medicilor veterinari și a altor persoane relevante. 

Capitolul V 

Dispoziții procedurale și finale 

Articolul 19 

Modificarea anexelor 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 20 de 

modificare a anexelor I-V, pentru a ține seama de progresul tehnic și de evoluțiile științifice. 
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Articolul 20 

Exercitarea delegării 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute 

la prezentul articol. 

(2) Delegarea de competențe menționată la articolele 7 și 19 se conferă Comisiei pe o 

perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. 

Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni 

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

prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin 

trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade. 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolele 7 și 19 poate fi revocată oricând de 

Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de 

competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care 

urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o 

dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care 

sunt deja în vigoare. 

(4) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de 

fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul 

interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. 
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(5) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului 

European și Consiliului.  

(6) Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 7 și 19 intră în vigoare numai în cazul în 

care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen 

de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în 

cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și 

Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se 

prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului. 

Articolul 21 

Procedura comitetului 

(1) Comisia este asistată de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse 

alimentare și hrană pentru animale înființat prin articolul 58 alineatul (1) din 

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 (denumit în continuare „comitetul”). Comitetul 

respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011. 

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din 

Regulamentul (UE) nr. 182/2011. 

(3) În cazul în care avizul comitetului urmează să fie obținut prin procedură scrisă, 

respectiva procedură se încheie fără rezultat atunci când, în termenul stabilit pentru 

emiterea avizului, președintele comitetului decide în acest sens sau o majoritate 

simplă a membrilor comitetului solicită acest lucru. 
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Articolul 22 

Sancțiuni 

(1) Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul nerespectării 

prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura aplicarea 

acestora. Aceste sancțiuni trebuie să fie eficace, proporționale și cu efect de 

descurajare. 

(2) Statele membre notifică normele și măsurile respective Comisiei până la ... [36 de 

luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament] și îi comunică acesteia, 

fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora. 

Articolul 23 

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 183/2005 

Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005 se modifică după cum urmează: 

1.  La alineatul (1), litera (c) se înlocuiește cu următorul text: 

„(c) amestecul de furaje pentru nevoile exclusive ale exploatațiilor lor, fără 

utilizarea de produse medicinale veterinare sau produse intermediare, astfel 

cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/...*, sau de aditivi sau 

preamestecuri de aditivi, cu excepția aditivilor pentru însilozare, 

___________ 

* Regulamentul (UE) 2018/.... al Parlamentului European și al Consiliului 

din ... privind fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea furajelor 

medicamentate, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al 

Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 

90/167/CEE a Consiliului (JO L ..., p. ...).”.  

 

                                                 
  JO: a se insera numărul, data și referința JO a prezentului regulament. 
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2.  Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) Pentru alte operațiuni decât cele menționate la alineatul (1), inclusiv 

amestecul de furaje pentru nevoile exclusive ale exploatațiilor lor, cu 

utilizarea de produse medicinale veterinare sau produse intermediare, astfel 

cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2018/..., sau de aditivi sau 

preamestecuri de aditivi, cu excepția aditivilor pentru însilozare, operatorii 

din sectorul hranei pentru animale respectă anexa II, în situațiile în care 

acestea sunt aplicabile operațiunilor efectuate.” 

Articolul 24 

Măsuri tranzitorii 

Fără a aduce atingere datei aplicării menționate la articolul 26, Comisia este împuternicită 

să adopte actele delegate prevăzute la articolul 7 alineatul (3) începând de la ... [data 

intrării în vigoare a prezentului regulament]. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul prezentului regulament. 
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Articolul 25 

Abrogare 

Directiva 90/167/CEE se abrogă.  

Trimiterile la directiva abrogată se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament și se 

citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa VI la prezentul regulament. 

Articolul 26+  

Intrare în vigoare și aplicare 

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul 

Oficial al Uniunii Europene. 

Regulamentul se aplică de la ... [36 de luni de la data intrării în vigoare a prezentului 

regulament]. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

statele membre. 

Adoptat la …, 

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu 

Președintele      Președintele 

                                                 
+ JO: a se asigura intrarea în vigoare simultană a prezentului regulament și a regulamentelor care 

fac obiectul documentelor PE-CONS 45/18 (2014/0257(COD)) și PE-CONS 44/18 

(2014/0256(COD)). 
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ANEXA I 

Cerințe specifice aplicabile operatorilor din sectorul hranei pentru animale în 

conformitate cu articolul 4 

SECȚIUNEA 1 

INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE 

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale asigură că ▌instalațiile, echipamentele 

și spațiul din imediata lor vecinătate sunt menținute în stare de curățenie. ▌ Se 

stabilesc planuri de curățare, care se întocmesc în scris, pentru a asigura că orice 

contaminare, inclusiv ▌contaminarea încrucișată ▌, este redusă la minimum. 

2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale se asigură că accesul la toate 

instalațiile este limitat la personalul autorizat. 

▌ 

SECȚIUNEA 2 

PERSONALUL 

 

1. ▌ 

Se desemnează o persoană instruită corespunzător responsabilă cu fabricarea, 

introducerea pe piață și furnizarea către deținătorul de animale a furajelor 

medicamentate și a produselor intermediare, precum și o persoană instruită 

corespunzător responsabilă cu controlul calității. 

2. Cu excepția producătorilor de amestecuri de furaje mobili și a producătorilor de 

amestecuri de furaje realizate în exploatație, funcțiile de responsabil cu fabricarea 

și de responsabil cu controlul calității trebuie să fie independente una de cealaltă 

și, prin urmare, nu pot fi sunt deținute de aceeași persoană. 
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SECȚIUNEA 3 

FABRICAREA 

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale țin cont de cerințele prevăzute de 

sistemele aplicabile de asigurare a calității și de bunele practici fabricație, 

elaborate în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 183/2005. 

▌ 

2. Furajele medicamentate și produsele intermediare se depozitează separat de orice 

altă hrană pentru animale, pentru a se evita orice contaminare încrucișată. 

3 Medicamentele de uz veterinar se depozitează într-o încăpere separată securizată, 

în așa fel încât să nu li se modifice caracteristicile. 

4. Materialele utilizate la curățarea liniei de producție după fabricarea furajelor 

medicamentate sau a produselor intermediare se identifică, se depozitează și se 

gestionează în așa fel încât să nu afecteze siguranța și calitatea furajelor. 
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SECȚIUNEA 4 

CONTROLUL CALITĂȚII 

▌ 

1. Se întocmește în scris și se pune în aplicare un plan de control al calității. Acesta 

trebuie să includă, în special, verificările punctelor critice din procesul de fabricație, 

procedurile și frecvența de eșantionare, metodele de analiză și frecvența acestora, 

respectarea specificațiilor pentru furajele medicamentate și produsele 

intermediare, precum și măsurile care trebuie luate în caz de neconformitate.  

Planul de control al calității ar trebui să definească norme privind succesiunea 

operațiunilor de fabricare sau incompatibilitățile acestora și, dacă este cazul, ar 

trebui să stabilească nevoia existenței unor linii de producție specifice. 

2. Controalele interne specifice și periodice, precum și testele de stabilitate, asigură 

conformitatea cu criteriile de omogenitate stabilite în conformitate cu articolul 6 

alineatul (2), cu nivelurile maxime de contaminare încrucișată pentru substanța 

activă în furajele nevizate stabilite în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) și cu 

data durabilității minimale a furajelor medicamentate și a produselor intermediare. 

▌ 
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SECȚIUNEA 5 

DEPOZITAREA ȘI TRANSPORTUL 

1. Furajele medicamentate și produsele intermediare se depozitează în instalații 

adecvate separate și securizate ▌, sau sunt sigilate în containere ermetice, special 

concepute pentru stocarea unor astfel de produse. Acestea sunt depozitate în locuri 

concepute, adaptate și întreținute în vederea asigurării unor condiții de depozitare 

corespunzătoare.  

2. Produsele medicinale veterinare se depozitează în zone separate, în condiții de 

siguranță și securitate. Aceste zone dispun de o capacitate suficientă și sunt 

identificate în mod corespunzător pentru a permite buna depozitare a diverselor 

produse medicinale veterinare.  

Furajele medicamentate și produsele intermediare se depozitează și se transportă în 

așa fel încât să fie ușor de identificat. Furajele medicamentate și produsele 

intermediare se transportă în mijloace de transport adecvate. 

3. Se identifică instalații specifice pentru depozitarea furajelor medicamentate și a 

produselor intermediare expirate, retrase sau returnate. 

4. Recipientele din vehiculele utilizate la transportul furajelor medicamentate sau al 

produselor intermediare se curăță după fiecare utilizare, pentru a se evita orice 

risc de contaminare încrucișată. 
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SECȚIUNEA 6 

PĂSTRAREA EVIDENȚELOR 

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale care fabrică, depozitează, transportă 

sau introduc pe piață furaje medicamentate și produse intermediare păstrează într-o 

evidență datele relevante, inclusiv cele referitoare la achiziții, la fabricație, la 

depozitare, la transport și la introducerea pe piață, care permit trasabilitatea efectivă 

între recepție și livrare, inclusiv exportul până la destinația finală. 

2. Evidența menționată la punctul 1 din prezenta secțiune include:  

(a) documentele referitoare la sistemul HACCP menționate la articolul 6 alineatul 

(2) litera (g) și la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 

183/2005;  

(b) planul de control al calității prevăzut în secțiunea 4 din prezenta anexă și 

rezultatele controalelor aferente;  

(c) specificațiile și cantitățile de produse medicinale veterinare identificate prin 

numărul lotului, de materii prime pentru furaje, de furaje combinate, de 

aditivi pentru hrana animalelor, de produse intermediare și de furaje 

medicamentate care au fost achiziționate;  

(d) specificațiile și cantitățile loturilor de furaje medicamentate și de produse 

intermediare care au fost fabricate, inclusiv produsele medicinale veterinare 

identificate prin numărul lotului, materiile prime pentru furaje, furajele 

combinate, aditivii pentru hrana animalelor și produsele intermediare care au 

fost utilizate; 
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(e) specificațiile și cantitățile loturilor de furaje medicamentate și de produse 

intermediare care au fost depozitate sau transportate; 

(f) specificațiile și cantitățile loturilor de furaje medicamentate și de produse 

intermediare care au fost introduse pe piață sau exportate către țări terțe, 

inclusiv numărul unic al prescripției veterinare pentru furaje 

medicamentate; 

(g) informații privind producătorii sau furnizorii de furaje medicamentate și de 

produse intermediare sau de produse utilizate pentru fabricarea furajelor 

medicamentate și a produselor intermediare, incluzând cel puțin numele 

acestora, adresa și, dacă este cazul, numărul de autorizare; 

(h) informații privind destinatarii furajelor medicamentate și ai produselor 

intermediare, incluzând cel puțin numele acestora, adresa și, dacă este cazul, 

numărul de autorizare și  

(i) informații privind medicul veterinar sau profesionistul menționat la 

articolul 16 alineatul (5) care a eliberat prescripția veterinară pentru furajele 

medicamentate, incluzând cel puțin numele și adresa respectivului medic 

veterinar sau al respectivului profesionist. 

▌Documentele enumerate la prezentul punct se păstrează în evidență timp de cel 

puțin cinci ani de la data emiterii.  
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SECȚIUNEA 7 

RECLAMAȚII ȘI RECHEMAREA PRODUSELOR 

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale care introduc pe piață furaje 

medicamentate și produse intermediare pun în aplicare un sistem pentru înregistrarea 

și soluționarea reclamațiilor.  

2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale instituie un sistem care permite 

retragerea rapidă de pe piață a furajelor medicamentate sau a produselor 

intermediare, precum și, dacă este necesar, rechemarea furajelor medicamentate sau 

a produselor intermediare din rețeaua de distribuție în cazul în care acestea nu 

îndeplinesc cerințele prevăzute în prezentul regulament.  

Operatorii din sectorul hranei pentru animale stabilesc, prin intermediul unor 

proceduri scrise, destinația oricărui produs rechemat și, înainte de repunerea lor în 

circulație, operatorii din sectorul hranei pentru animale efectuează un nou control 

al calității, pentru a asigura îndeplinirea cerințelor Uniunii în materie de 

siguranță a hranei pentru animale. 
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SECȚIUNEA 8 

CERINȚE SUPLIMENTARE PENTRU PRODUCĂTORII DE AMESTECURI DE 

FURAJE MOBILI 

1. Producătorii de amestecuri de furaje mobili dețin o copie a următoarelor 

documente disponibilă în vehicul, redactată în limba oficială a statului membru în 

care are loc fabricarea furajelor medicamentate: 

(a) autorizația de a fabrica furaje medicamentate, acordată producătorului de 

amestecuri de furaje mobil desemnat, eliberată de către autoritatea 

competentă din statul membru în care este autorizat producătorul de 

amestecuri de furaje mobil; 

(b) documentele referitoare la sistemul HACCP menționate la articolul 6 

alineatul (2) litera (g) și la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 

nr. 183/2005; 

(c) planul de control al calității prevăzut în secțiunea 4 din prezenta anexă; 

(d) planul de curățenie menționat în secțiunea 1 din prezenta anexă; 

(e) lista persoanelor responsabile pentru fabricația furajelor medicamentate 

menționată în secțiunea 2 din prezenta anexă. 

2. Producătorii de amestecuri de furaje mobili iau toate măsurile de precauție 

adecvate pentru a preveni răspândirea bolilor. Vehiculele utilizate la fabricarea 

furajelor medicamentate se curăță după fiecare utilizare în scopul fabricării de 

furaje medicamentate, pentru a se evita orice risc de contaminare încrucișată. 

3. În cazul în care sunt disponibile plăcuțe de înmatriculare a vehiculelor, 

producătorii de amestecuri de furaje mobili folosesc doar acele vehicule ale căror 

numere de înmatriculare au fost notificate autorității competente. 



 

 60 

▌ 
 

ANEXA II 

Lista substanțelor active antimicrobiene, astfel cum se menționează la articolul 7 

alineatul (3) 

 

Substanța activă 

1. Amoxicilină 

2. Amprolium 

3. Apramicină 

4. Clortetraciclină 

5. Colistină 

6. Doxiciclină 

7. Florfenicol 

8. Flumechină 

9. Lincomicină 

10. Neomicină 
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11. Spectinomicină 

12. Sulfonamide 

13. Tetraciclină 

14. Oxitetraciclină 

15. Acid oxolinic 

16. Paromomicină 

17. Penicilină V 

18. Tiamulin 

19. Tiamfenicol 

20. Tilmicozină 

21. Trimetoprim 

22. Tilozină 

23. Valnemulină 

24. Tilvalozină 
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ANEXA III 

Cerințele specifice de etichetare menționate la articolul 9 alineatul (1)  

Eticheta furajelor medicamentate și a produselor intermediare cuprinde următoarele indicații, 

redate într-o manieră simplă, clară și ușor de înțeles de către utilizatorii finali: 

1. expresia „furaj medicamentat” sau „produs intermediar pentru fabricarea de furaje 

medicamentate” ▌, după caz ▌; 

▌ 

2. numărul de autorizare al operatorului din sectorul hranei pentru animale 

responsabil cu etichetarea.  

În cazul în care producătorul nu este operatorul din sectorul hranei pentru 

animale responsabil cu etichetarea, se furnizează următoarele informații: 

(a) numele sau denumirea comercială și adresa producătorului; sau 

(b) numărul de autorizare al producătorului; 

▌ 

3. substanțele active, identificate prin nume, ▌cantitate adăugată (mg/kg) și produsele 

medicinale veterinare ▌cu numărul autorizației lor de comercializare și deținătorul 

autorizației de comercializare, precedate de mențiunea „produs medicinal”; 

4. ▌orice contraindicații și evenimente adverse ale produselor medicinale veterinare, 

în măsura în care aceste indicații sunt necesare în vederea utilizării; 
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5. în cazul furajelor medicamentate sau al produselor intermediare destinate animalelor 

de la care se obțin produse alimentare, perioada de așteptare sau mențiunea „nicio 

perioadă de așteptare”;  

6. în cazul furajelor medicamentate pentru animalele de la care nu se obțin produse 

alimentare, cu excepția animalelor pentru blană, un avertisment conform căruia 

furajele medicamentate sunt destinate numai pentru tratarea animalelor, precum și 

un alt avertisment care să precizeze că acestea trebuie păstrate astfel încât să nu se 

afle la vederea sau la îndemâna copiilor; 

▌ 

7. ▌un număr de telefon gratuit sau un alt mijloc de comunicare adecvat care să-i 

permită deținătorului de animale să obțină, pe lângă indicațiile obligatorii, 

prospectul  fiecărui produs medicinal veterinar; 

▌ 

8. instrucțiunile de utilizare, în conformitate cu prescripția veterinară pentru furajele 

medicamentate sau cu rezumatul caracteristicilor produsului ▌; 

9. data durabilității minimale, care ține cont de datele expirării produsului medicinal 

veterinar și care este exprimată sub formula „a se utiliza înainte de...”, urmată de 

dată, și măsurile speciale de precauție pentru depozitare, dacă este cazul; 

10. informarea cu privire la faptul că eliminarea necorespunzătoare a furajelor 

medicamentate constituie o amenințare gravă la adresa mediului și poate 

contribui, dacă este cazul, la rezistența antimicrobiană. 

Punctele 1-10 nu se aplică în cazul producătorilor de amestecuri de furaje mobili care 

produc exclusiv furajele medicamentate, fără a furniza nicio componentă. 
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ANEXA IV  

Toleranțe permise pentru etichetarea privind compoziția furajelor medicamentate sau a 

produselor intermediare, astfel cum se menționează la articolul 9 alineatul (3) 

 Toleranțele prevăzute în prezenta anexă includ exclusiv deviațiile tehnice ▌.  

În cazul în care se constată că există diferențe între compoziția unui furaj 

medicamentat sau a unui produs intermediar față de cantitatea de substanță activă 

antimicrobiană indicată pe etichetă, se aplică o toleranță de 10 %.  

Pentru celelalte substanțe active, se aplică următoarele toleranțe: 

Substanță activă per kg de furaj medicamentat 

sau de produs intermediar 

Toleranță 

> 500 mg ± 10 % 

▌ ≤ 500 mg ± 20 % 

▌ ▌ 

▌ ▌ 

▌
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ANEXA V 

Informații care trebuie incluse în prescripția veterinară pentru furaje medicamentate, 

astfel cum se menționează la articolul 16 alineatul (6) 

 

PRESCRIPȚIE VETERINARĂ PENTRU FURAJE MEDICAMENTATE 

1. Numele complet și datele de contact ale medicului veterinar, inclusiv, în cazul în 

care este disponibil, numărul profesional. 

2. Data emiterii, numărul unic al prescripției, data expirării prescripției [dacă 

valabilitatea este mai scurtă decât cea menționată la articolul 16 alineatul (8)] și 

semnătura sau o formă electronică echivalentă de identificare a medicului 

veterinar. 

3. Numele complet și datele de contact ale deținătorului de animale și numărul de 

identificare sau de înregistrare al unității, dacă există. 

4. Identificarea (inclusiv categoria, specia și vârsta) și numărul animalelor sau, dacă 

este cazul, greutatea animalelor. 

5. Boala diagnosticată care trebuie tratată. În cazul produselor medicinale veterinare 

imunologice sau al substanțelor antiparazitare fără efecte antimicrobiene, boala 

care trebuie prevenită. 

6. Desemnarea (denumirea și numărul autorizației de comercializare) produsului sau 

a produselor medicinale veterinare, inclusiv denumirea substanței sau a substanțelor 

active. 

7. Dacă produsul medicinal veterinar este prescris în temeiul articolului 107 

alineatul (4), al articolului 112, al articolului 113 sau al articolului 114 din 

Regulamentul (UE) 2018/..., o declarație în acest sens. 

                                                 
  JO: a se introduce numărul regulamentului din documentul PE-CONS 45/18 

(2014/0257(COD)). 



 

 66 

8. Rata de includere a produsului sau a produselor medicinale veterinare și a substanței 

sau a substanțelor active (cantitate pe unitate de greutate de furaj medicamentat). 

9. Cantitatea de furaje medicamentate. 

10. Instrucțiuni de utilizare pentru deținătorul de animale, inclusiv durata tratamentului. 

11. Procentul de furaje medicamentate în rația zilnică sau cantitatea de furaje 

medicamentate pe animal și pe zi. 

12. Pentru animalele de la care se obțin produse alimentare, perioada de așteptare, 

chiar dacă perioada respectivă este zero. 

13. Orice avertismente necesare pentru a asigura utilizarea corespunzătoare, inclusiv, 

dacă este cazul, pentru a asigura utilizarea prudentă a antimicrobienelor. 

14. Pentru animalele de la care se obțin produse alimentare și pentru animalele pentru 

blană, mențiunea „Prezenta prescripție nu poate fi refolosită”. 

15. Următoarele mențiuni, care trebuie completate de furnizorul furajelor 

medicamentate sau de producătorul de amestecuri de furaje realizate în exploatație, 

după caz:  

– numele sau denumirea comercială și adresa, 

– data de livrare sau de realizare a amestecului de furaje în exploatație, 

– numărul lotului de furaje medicamentate livrate în conformitate cu o 

prescripție veterinară pentru furaje medicamentate, mai puțin în cazul 

producătorilor de amestecuri de furaje realizate în exploatație. 

16. Semnătura furnizorului pentru deținătorul de animale sau a producătorului de 

amestecuri realizate în exploatație. 
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ANEXA VI 

Tabelul de corespondență menționat la articolul 25 

Directiva 90/167/CEE Prezentul regulament 

Articolul 1 Articolul 2 

Articolul 2 Articolul 3 

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 5 alineatul (1) 

Articolul 3 alineatul (2) – 

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 4, articolul 5 alineatul (2), articolul 6, 

articolul 7 alineatul (1), articolul 13, articolul 16 

și anexa I 

Articolul 4 alineatul (2) – 

Articolul 5 alineatul (1) Articolul 10 

Articolul 5 alineatul (2) Articolele 4 și 7 și anexa I 

– Articolul 8 

Articolul 6 Articolul 9 și anexa III 

Articolul 7 – 

Articolul 8 alineatele (1) și (2) Articolul 16 

Articolul 8 alineatul (3) Articolul 17 alineatul (6) 

Articolul 9 alineatul (1) Articolul 13 și articolul 17 alineatele (1) și (2) 

Articolul 9 alineatul (2) – 

Articolul 9 alineatul (3) – 

– Articolul 11 
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Articolul 10 Articolul 12 alineatul (1) 

– Articolul 14 

– Articolul 15 

– Articolul 17 alineatele (3), (4) și (5) 

– Articolul 17 alineatul (7) 

– Articolul 18 

Articolul 11 – 

Articolul 12 Articolul 19 

– Articolul 20 

– Articolul 21 

– Articolul 22 

– Articolul 25 

– Articolul 26 

Articolul 13 – 

Articolul 14 Articolul 12 alineatul (2) 

Articolul 15 – 

Articolul 16 – 

Anexa A Anexa V 

Anexa B – 

– Anexa II 

– Anexa IV 
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Parlamentul European 
2014-2019  

 

TEXTE ADOPTATE 
Ediţie provizorie 

 

P8_TA-PROV(2018)0423 

Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor 

infrastructuri ***I 

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la 

propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a 

Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru 

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

 

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură) 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2017)0275), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 91 alineatul (1) din Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată 

de către Comisie (C8-0171/2017), 

– având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, 

– având în vedere avizul motivat prezentat de către Consiliul Federal al Austriei în cadrul 

Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în 

care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității, 

– având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 octombrie 

201714, 

– având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 201815, 

– având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru transport și turism și avizul Comisiei pentru 

mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0202/2018), 

1. adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare; 

                                                 
14  JO C 81, 2.3.2018, p. 188. 
15  JO C 176, 23.5.2018, p. 66. 
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2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în 

mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea; 

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 

parlamentelor naționale poziția Parlamentului. 
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Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1a) În această Carte albă, Comisia a 

stabilit anul 2020 ca termen pentru 

„realizarea internalizării complete și 

obligatorii a costurilor externe pentru 

transportul rutier și cel feroviar (inclusiv 

zgomotul, poluarea locală și 

congestionarea, pe lângă recuperarea 

obligatorie a costurilor legate de uzură)”. 

 

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. Astfel de poluanți, 

care au consecințe foarte grave asupra 

sănătății umane și cauzează deteriorarea 

calității aerului înconjurător în Uniune, 

includ PM2,5, NO2 și O3. În 2014, acești 

trei poluanți au provocat 399 000, 75 000, 

respectiv 13 600 de decese premature pe 

teritoriul Uniunii din cauza expunerii 

prelungite, conform estimărilor prezentate 

de Agenția Europeană de Mediu în 2017. 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1c) Potrivit Organizației Mondiale a 

Sănătății (OMS), zgomotul produs doar 

de traficul rutier reprezintă al doilea cel 

mai dăunător factor de stres din mediul 
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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 4 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (1d) 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 cu negru de 

fum. 
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Amendamentul 5 

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. 

(3) Toate vehiculele au un impact 

semnificativ asupra infrastructurii rutiere și 

contribuie la poluarea atmosferică, iar 

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 Consiliuluiîn 

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 utilitare ușoare și la 

autoturisme. Taxele pentru autoturisme 

ar putea fi ajustate astfel încât să se evite 

penalizarea excesivă a utilizatorilor 

frecvenți. În interesul egalității de 

tratament, taxele ar trebui, de asemenea, 

să fie aplicate nediscriminatoriu în 

funcție de categoria vehiculului, dar și 

diferențiat, în funcție de impactul 

vehiculelor asupra infrastructurii, 

impactul lor asupra mediului și a 

societății și în funcție de situația 

socioeconomică a anumitor utilizatori 

care nu au altă opțiune în afară de șosele 

pentru a ajunge la locul de muncă.  

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Pentru realizarea unei piețe 

interne a transportului rutier cu condiții 

de concurență echitabile, regulile ar 

trebui să fie aplicate uniform. Unul dintre 

obiectivele majore ale prezentei directive îl 

reprezintă eliminarea denaturării 

concurenței între utilizatori. Prin urmare, 

ar trebui să se includă în domeniul de 

aplicare al taxelor aplicate vehiculelor 

grele camionetele care efectuează 

transport rutier de mărfuri. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3b) Pentru a garanta 

proporționalitatea unei astfel de măsuri, 

este important să se vizeze numai 

camionetele utilizate pentru transportul 

rutier de mărfuri care sunt reglementate 

prin Regulamentele (UE) nr. 1071/20091a 

și nr. 1072/20091b ale Parlamentului 

European și ale Consiliului, precum și 

prin Regulamentul (UE) 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 
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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 legislației sociale 

în domeniul transporturilor rutiere (JO L 

60, 28.2.2014, p. 1). 

Amendamentul 8 

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. 

(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, în cazul vehiculelor grele, 

taxele de utilizare în funcție de durată ar 

trebui să fie înlocuite treptat cu taxe în 

funcție de distanță, care sunt mai 

echitabile, mai eficiente și mai eficace. 

 

Amendamentul 10 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Pentru a se evita ca această 

înlocuire treptată a taxelor în funcție de 

durată cu taxele în funcție de distanță să 

nu devină un obstacol în plus pentru 

accesul pe principalele piețe europene a 

transporturilor din țările și din regiunile 

periferice, ar trebui să se instituie cât mai 

curând posibil un sistem de compensare 

care să contrabalanseze costurile 
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suplimentare, astfel încât să nu se 

producă o scădere semnificativă a 

competitivității. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Pentru a preveni devierea 

traficului către drumurile fără taxe de 

trecere, care ar putea afecta grav 

siguranța rutieră și utilizarea optimă a 

rețelei de transport, statele membre 

trebuie să poată percepe taxe de trecere pe 

toate drumurile aflate în concurență 

directă cu rețelele transeuropene. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 c (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4c) Taxele de utilizare în funcție de 

durată îi încurajează pe șoferi să 

călătorească mai mult în perioada de 

valabilitate a vinietei, obligându-i să 

aplice în mod incorect principiile 

„poluatorul plătește” și „utilizatorul 

plătește”. 

 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 d (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4d) Pentru a asigura o bună aplicare a 

prezentei directive, cadrele contractuale 

care reglementează contractele de 

concesiune în materie de încasare a 

taxelor de drum ar trebui să faciliteze 
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adaptabilitatea acestor contracte la 

evoluția cadrului de reglementare al 

Uniunii, respectându-se totodată 

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului. 

  

Amendamentul 14 

Propunere de directivă 

Considerentul 4 e (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4e) În acest sens, ar trebui să se 

studieze posibilitatea compensării 

costurilor suplimentare generate de 

depărtare, prin intermediul unor facilități 

în ceea ce privește accesul la parcuri auto 

mai eficiente din punctul de vedere al 

consumului de energie și crearea 

prioritară de infrastructuri exclusive sau 

tehnologii precum sistemele e-Highway. 

Aceste facilități compensatorii ar putea fi 

incluse în viitorul MIE post-2020. 

 

Amendamentul  15 

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. 

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 Consiliului. 

(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. 

Astfel de sisteme ar trebui să asigure o 

distribuție echitabilă a costurilor de 

infrastructură, reflectând principiul 

„poluatorul plătește”, și să cuprindă 

mecanisme de alocare specifică a 

veniturilor din taxele de utilizare. În 

această privință, statele membre ar trebui 

să aibă libertatea de a percepe taxe de 

trecere și pe drumurile care nu aparțin 

rețelei de drumuri principale. Orice stat 

membru care introduce un astfel de sistem 



 

 80 

ar trebui să se asigure că acesta respectă 

dispozițiile Directivei 2004/52/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului. 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Statele membre ar trebui încurajate 

să țină seama de factori socioeconomici 

atunci când aplică sistemele de taxare 

pentru infrastructurile rutiere în cazul 

autoturismelor. 

 

 

 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Perceperea de taxe de la toți 

utilizatorii rețelei rutiere prin mijloace 

electronice implică colectarea și stocarea 

în masă de date cu caracter personal, pe 

baza cărora se pot reconstitui profiluri 

cuprinzătoare de deplasare. La punerea în 

aplicare a prezentei directive, statele 

membre și Comisia ar trebui să ia 

întotdeauna în considerare principiile 

limitării scopului și minimizării datelor. 

Prin urmare, soluțiile tehnice pentru 

colectarea datelor în contextul perceperii 

taxelor de utilizare ar trebui să includă 

opțiuni de plată anonimă, criptată sau în 

avans. 

 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 c (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5c) Taxele pe vehicule ar putea 

constitui un obstacol în calea introducerii 

taxelor de trecere. Pentru a susține 

introducerea taxelor de trecere, statelor 

membre ar trebui să li se acorde o 

flexibilitate mai mare în ceea ce privește 

reducerea rapidă a taxelor pe vehicule, și 

anume prin reducerea în cel mai scurt 

timp posibil a valorilor minime stabilite în 

Directiva 1999/62/CE. 

 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 d (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5d) 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 ce 

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. 

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Ca și în cazul vehiculelor grele, este 

important să se asigure că orice taxe în 

funcție de durată care sunt aplicate 

vehiculelor ușoare sunt proporționale, 

inclusiv în ceea ce privește perioadele de 

utilizare mai mici de un an. În această 

privință, trebuie să se țină seama de faptul 

că vehiculele ușoare prezintă un tipar de 

utilizare diferit de tiparul de utilizare al 

(6) Ca și în cazul vehiculelor grele, este 

important să se asigure că, dacă statele 

membre introduc eventuale taxe în funcție 

de durată care sunt aplicate vehiculelor 

utilitare ușoare, ele sunt proporționale, 

inclusiv în ceea ce privește perioadele de 

utilizare mai mici de un an. În această 

privință, trebuie să se țină seama de faptul 

că vehiculele utilitare ușoare prezintă un 
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vehiculelor grele. Calculul unor taxe 

proporționale în funcție de durată s-ar 

putea baza pe datele disponibile cu privire 

la tiparele de călătorie. 

tipar de utilizare diferit de tiparul de 

utilizare al vehiculelor grele. Calculul unor 

taxe proporționale în funcție de durată s-ar 

putea baza pe datele disponibile cu privire 

la tiparele de călătorie, cu condiția să 

asigure nediscriminarea. 

 

Amendamentul  22 

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 care este în concordanță cu 

principiul „poluatorul plătește” ar trebui 
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. 

 

Amendamentul  23 

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, ar trebui să se introducă 

posibilitatea aplicării unei taxe bazate pe 

costurile externe în cazul rețelelor care nu 

sunt acoperite de o taxă de infrastructură, 

iar 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, 
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de progresele științifice înregistrate în ceea 

ce privește estimarea costurilor externe ale 

transportului rutier și de evoluția 

componenței parcului auto. 

 

Amendamentul  24 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8a) Pentru a contribui la obiectivul din 

Cartea albă privind transporturile de a 

avansa către aplicarea deplină a 

principiului „poluatorul plătește”, ar 

trebui să se garanteze, în cazul rețelelor 

unde se percepe o taxă de infrastructură, 

aplicarea unei taxe bazate pe costurile 

externe care să vizeze vehiculele grele și 

camionetele ce efectuează transport rutier 

de mărfuri. 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (8b) Pentru a asigura o reutilizare 

adecvată a veniturilor obținute din taxe 

bazate pe costurile externe, ar fi oportun 

ca aceste venituri să fie reinvestite în 

sectorul infrastructurilor de transport 

pentru a promova moduri de transport 

mai durabile, cu un impact mai scăzut 

asupra mediului. 

 

 

Amendamentul  27 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Variația taxelor de utilizare a 

infrastructurii în funcție de clasa de emisie 

(9) Variația taxelor de utilizare a 

infrastructurii în funcție de clasa de emisie 
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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. 

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 mai puțin eficace 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. 

 

 

 

Amendamentul  28 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 

 

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 vehicule și a unora mai 

eficiente, statele membre ar trebui să aplice 

taxe de trecere și de utilizare semnificativ 

reduse în cazul acestor vehicule. Pentru a 

facilita și accelera implementarea acestor 

sisteme, reducerile în cauză ar trebui să se 

aplice fără a ține seama de intrarea în 

vigoare a Regulamentului (UE) …/… al 

Comisiei de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 595/2009 în 

ceea ce privește certificarea emisiilor de 

CO2 și a consumului de combustibil al 

vehiculelor grele. Vehiculele cu emisii 

zero nu ar trebui să facă obiectul niciunei 

taxe bazate pe costurile externe legate de 

poluarea atmosferică. 

Amendamentul 29 

Propunere de directivă 

Considerentul 12 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Tranzitul transalpin reprezintă 
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pentru regiunile afectate o problemă 

deosebită din cauza poluării fonice și 

atmosferice, precum și a uzurii 

infrastructurii, situație agravată de 

coridoarele din apropiere prin concurența 

generată de costuri. În consecință, 

regiunile afectate și statele membre 

trebuie să beneficieze de multă 

flexibilitate în ceea ce privește taxarea 

bazată pe costurile externe și aplicarea 

măsurilor de gestionare a traficului, 

inclusiv pentru a evita efectul nedorit de 

transfer și deviere a traficului pe drumuri 

dintre coridoare. 

 

Amendamentul  30 

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. 

(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, 

proporțională și nediscriminatorie, 

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. De 

asemenea, ar trebui găsite formule pentru 

asigurarea echilibrului și a compensării, 

nediscriminându-i pe lucrătorii care 

locuiesc la periferie și care, după caz, vor 

suporta atât costurile pentru taxele de 

utilizare, cât și pentru taxele de trecere. 
Pentru a spori la maximum efectul pozitiv 

al taxelor de congestionare, veniturile 

aferente ar trebui alocate către proiecte 

care abordează sursele problemei. 
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Amendamentul  31 

Propunere de directivă 

Considerentul 13 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Pentru conservarea patrimoniului 

automobilistic al Uniunii, statele membre 

ar trebui să creeze o categorie specială 

pentru vehiculele de interes istoric pentru 

a putea ajusta valoarea diferitelor taxe 

percepute în temeiul prezentei directive.  

 

 

Amendamentul  32 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Ținând seama de costurile externe 

ridicate ale accidentelor, care ajung la 

zeci de miliarde de euro pe an, și de 

dispozițiile Directivei 2008/96/CE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului1a referitoare la calculul 

costului social mediu al unui accident 

mortal și al unui accident grav, ar trebui 

să li se ofere statelor membre posibilitatea 

de a internaliza mai bine costurile care nu 

sunt acoperite de asigurări. O parte din 

aceste costuri ar fi suportate de către 

sistemul relevant de securitate socială sau 

de către întreaga societate, cum ar fi 

costurile administrative ale serviciilor 

publice mobilizate, anumite costuri ale 

serviciilor medicale mobilizate, precum și 

pierderile de capital uman și costurile 

legate de prejudiciile fizice și psihologice. 

 _____________ 

 1a Directiva 2008/96/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 19 

noiembrie 2008 privind gestionarea 

siguranței infrastructurii rutiere (JO L 

319, 29.11.2008, p. 59). 
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Amendamentul  33 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Suplimentele adăugate la taxa de 

utilizare a infrastructurii ar putea avea, de 

asemenea, o contribuție utilă la 

soluționarea problemelor legate de daunele 

importante aduse mediului sau de 

congestionarea cauzate de utilizarea 

anumitor drumuri, nu numai în zonele 

montane. Actuala restricționare a 

suplimentelor la asemenea zone ar trebui 

prin urmare eliminată. Pentru a se evita 

dubla taxare a utilizatorilor, suplimentele 

ar trebui să fie excluse pe sectoarele de 

drum unde se aplică o taxă de 

congestionare. 

(16) Suplimentele adăugate la taxa de 

utilizare a infrastructurii ar putea avea, de 

asemenea, o contribuție utilă la 

soluționarea problemelor legate de daunele 

importante aduse mediului sau de 

congestionarea cauzate de utilizarea 

anumitor drumuri, nu numai în zonele 

montane. Ar trebui, prin urmare, să se 

faciliteze aplicarea suplimentelor prin 

eliminarea restricțiilor actuale care 

limitează suplimentele la aceste zone și 

alocarea lor pentru proiecte ale rețelei 

centrale a rețelei transeuropene de 

transport. Pentru a se evita dubla taxare a 

utilizatorilor, suplimentele ar trebui să fie 

limitate mai strict pe sectoarele de drum 

unde se aplică o taxă de congestionare. De 

asemenea, nivelul maxim aplicabil ar 

trebui adaptat la diferite situații. 

Amendamentul 34 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (17a) Ca și în cazul vehiculelor utilitare 

ușoare, este important să se asigure că 

libera circulație a cetățenilor nu este 

împiedicată de dispozițiile prezentei 

directive. Ar trebui să se permită statelor 

membre să introducă diminuări și 

reduceri dacă utilizatorii rețelei rutiere 

sunt afectați în mod disproporționat de 

taxe din motive geografice sau sociale. 

 

Amendamentul  35 

Propunere de directivă 

Considerentul 18 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(18) Pentru a valorifica sinergiile 

potențiale între sistemele de taxare rutieră 

existente în vederea reducerii costurilor de 

exploatare, Comisia ar trebui să fie pe 

deplin implicată în cooperarea dintre 

statele membre care intenționează să 

introducă scheme comune de taxare rutieră. 

(18) Pentru a valorifica sinergiile 

potențiale între sistemele de taxare rutieră 

existente în vederea reducerii costurilor de 

exploatare, Comisia ar trebui să fie pe 

deplin implicată în cooperarea dintre 

statele membre care intenționează să 

introducă scheme comune și interoperabile 

de taxare rutieră. 

 

Amendamentul  36 

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 și la 

finanțarea încrucișată a unor proiecte 

alternative de infrastructură de transport, 

a întreținerii și a dezvoltării unor 

infrastructuri și servicii de transport de 

înaltă calitate. Prin urmare, este oportun ca 

statele membre să utilizeze în acest sens 

veniturile obținute din taxele rutiere și să li 

se impună să raporteze în mod adecvat cu 

privire la utilizarea acestor venituri. 

Veniturile provenite din taxele de utilizare 

a infrastructurii și taxele bazate pe 

costurile externe ar trebui, așadar, să fie 

reinvestite în sectorul transporturilor. 

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. 

 

 

Amendamentul  37 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Este necesar să se asigure faptul că 

taxele bazate pe costurile externe continuă 

(21) Este necesar să se asigure faptul că 

taxele bazate pe costurile externe continuă 
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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 

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 2016. 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. 

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 

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 

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 2016. 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. 

 

 

Amendamentul  38 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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 (21a) În termen de cel mult doi ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive, 

Comisia prezintă un cadru general 

valabil, transparent și clar pentru 

internalizarea costurilor de mediu, de 

congestionare și de sănătate, pe baza 

căruia se vor calcula viitoarele taxe de 

utilizare a infrastructurii. Comisia ar 

trebui să poată propune un model, însoțit 

de o analiză a impactului internalizării 

costurilor externe pentru toate modurile 

de transport. În ceea ce privește 

proporționalitatea, toate modurile de 

transport trebuie luate în considerare la 

taxarea costurilor externe. 

 

Amendamentul  39 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (21b)  Din motive legate de transparență, 

ar fi oportun ca statele membre să 

prezinte utilizatorilor rutieri rezultatele 

obținute prin reinvestirea veniturilor 

generate de taxele de utilizare a 

infrastructurii, de taxele bazate pe 

costurile externe și de taxele de 

congestionare. Prin urmare, ar trebui ca 

acestea să anunțe beneficiile obținute în 

ceea ce privește siguranța rutieră 

îmbunătățită, impactul redus asupra 

mediului și congestionarea redusă a 

traficului. 

 

Amendamentul  40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – titlu 

Directiva 1999/62/CE 

Titlu 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Directiva 1999/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 1999 

„Directiva 1999/62/CE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 17 iunie 1999 
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privind taxarea vehiculelor pentru 

utilizarea infrastructurilor rutiere”. 

privind taxarea vehiculelor în funcție de 

distanță pentru utilizarea infrastructurilor 

rutiere”. 

 

Amendamentul  41 

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 sau îmbunătățiri 

ale infrastructurilor noi, inclusiv reparații 

structurale semnificative sau infrastructuri 

alternative de transport destinate 

transferului modal; 

 

Amendamentul  42 

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 una sau mai multe dintre 

următoarele taxe: o taxă de utilizare a 

infrastructurii sau o taxă bazată pe costurile 

externe;  

 

Amendamentul  43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 
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(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  44 

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 aduse 

sănătății umane și mediului, provocate de 

zgomotul emis de vehicule sau creat de 

interacțiunea acestora cu suprafața 

carosabilă; 

 

 

Amendamentul  46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 18 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (18a) «vehicul ușor» înseamnă un 

vehicul utilitar ușor sau un autoturism; 

 

Amendamentul  47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 19 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) «vehicul ușor» înseamnă un 

autoturism, un microbuz sau o camionetă; 

(19) «vehicul utilitar ușor» înseamnă un 

microbuz, o camionetă sau o camionetă 

destinată transportului de mărfuri; 

Amendamentul  48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (20a) «vehicul de interes istoric» 

înseamnă un vehicul care este de interes 

istoric în sensul articolului 3 alineatul (7) 

din Directiva 2014/45/UE a 

Parlamentului European și a 

Consiliului*;  

 _______________ 

 * Directiva 2014/45/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 3 aprilie 

2014 privind inspecția tehnică periodică a 

autovehiculelor și a remorcilor acestora și 

de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO 

L 127, 29.4.2014, p. 51). 

 

 

Amendamentul  49 

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 alt 

vehicul decât un autoturism având o masă 

maximă autorizată care nu depășește 3,5 

tone; 

Amendamentul  50 

Propunere de directivă 
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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 asociat 

ocupației de operator de transport rutier, 

astfel cum este descrisă în Regulamentul 

(CE) nr. 1071/2009 al Parlamentului 

European și al Consiliului*, cu o masă 

maximă autorizată cuprinsă între 2,4 și 

3,5 tone și o înălțime de peste 2 metri. 

 ______________ 

 * 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). 

 

Amendamentul  51 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

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

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (22b) «funcționare cu emisii zero» 

înseamnă un vehicul care funcționează 

fără emisii de gaze la țeava de evacuare 

pe parcursul întregii rețele rutiere 

acoperite, în mod verificabil; 

 

Amendamentul  52 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2  

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23 a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (23a) «motocicletă» înseamnă un 

vehicul pe două roți, cu sau fără ataș, 

precum și orice triciclu sau cvadriciclu 

din categoriile L3e, L4e, L5e, L6e și L7e, 

în sensul Regulamentului (UE) nr. 

168/2013; 

Amendamentul  53 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 27 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(27) «contract de concesiune» înseamnă 

un «contract de achiziții publice de 

lucrări» astfel cum este definit la articolul 

1 din Directiva 2014/24/UE a 

Parlamentului European și a Consiliului**; 

(27) «contract de concesiune» înseamnă 

o «concesiune» astfel cum este definită la 

articolul 5 alineatul (1) din Directiva 

2014/23/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului**; 

 _______________ 

** Directiva 2014/24/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

26 februarie 2014 privind achizițiile 

publice și de abrogare a Directivei 

2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, p. 65). 

** Directiva 2014/23/UE a Parlamentului 

European și a Consiliului din 

26 februarie 2014 privind atribuirea 

contractelor de concesiune (JO L 94, 

28.3.2014, p. 1). 

 

Amendamentul  54 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(29) «sistem de taxare modificat în mod 

substanțial» înseamnă un sistem de taxare 

care a fost modificat în așa fel încât 

costurile sau veniturile sunt afectate cu cel 

puțin 5 % în comparație cu anul anterior, 

după ajustarea în funcție de inflație 

măsurată pe baza variației indicelui 

armonizat al prețurilor de consum la 

(29) «sistem de taxare modificat în mod 

substanțial» înseamnă un sistem de taxare 

care a fost modificat în așa fel încât 

costurile sau veniturile sunt afectate cu cel 

puțin 15 % în comparație cu anul anterior, 

după ajustarea în funcție de inflație 

măsurată pe baza variației indicelui 

armonizat al prețurilor de consum la 
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nivelul UE, excluzând energia și produsele 

alimentare neprelucrate, astfel cum este 

publicat de Comisie (Eurostat). 

nivelul UE, excluzând energia și produsele 

alimentare neprelucrate, astfel cum este 

publicat de Comisie (Eurostat). În cazul 

contractelor de concesiune, modificările 

care îndeplinesc criteriile prevăzute la 

articolul 43 alineatele (1) și (2) din 

Directiva 2014/23/UE nu sunt considerate 

substanțiale. 

Amendamentul  55 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29a) «finanțare încrucișată» înseamnă 

finanțarea de proiecte alternative eficiente 

de infrastructură de transport, prin 

veniturile provenite din taxe de trecere și 

de utilizare a infrastructurii pentru 

infrastructura deja existentă; 

 

Amendamentul  56 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2  

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 29 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (29b) «state membre» înseamnă toate 

autoritățile statelor membre, și anume 

autoritățile administrației centrale, 

autoritățile unui stat federal sau alte 

autorități teritoriale, cărora le revine 

sarcina de a asigura respectarea dreptului 

Uniunii. 

Amendamentul 57 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 2 – paragraful 2 – litera b 
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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, inclusiv 

rezultată în urma unor noi cerințe în 

materie de reglementare, care este 

destinată să reducă neplăcerile legate de 

zgomot, să introducă tehnologii 

inovatoare 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. 

 

Amendamentul  58 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 6 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) La articolul 6 alineatul (2), se 

adaugă următoarea literă: 

 „(ba) vehiculele de interes istoric;” 

 

Amendamentul  59 

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 [data intrării în vigoare 

a prezentei directive], statele membre nu 

mai introduc taxe de utilizare pentru 

vehiculele grele și camionetele destinate 

transportului de mărfuri. Taxele de 

utilizare introduse înainte de această dată 

pot fi menținute până la 31 decembrie 2022 

și vor fi înlocuite începând cu 1 ianuarie 

2023 de taxele de utilizare a 
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infrastructurii în cadrul rețelei rutiere 

care intră sub incidența prezentei 

directive. 

 

 

 

Amendamentul  61 

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 de la 1 ianuarie 2020, 

taxele de trecere și taxele de utilizare 

aplicate vehiculelor grele se aplică tuturor 

vehiculelor grele și camionetelor destinate 

transportului de mărfuri. 

 

Amendamentul  62 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 – alineatul 10 

 
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 2022, taxele 

de trecere și taxele de utilizare pentru 

vehiculele grele și camionetele destinate 

transportului de mărfuri, pe de o parte, și 

pentru alte vehicule utilitare ușoare decât 

camionetele destinate transportului de 

mărfuri, pe de altă parte, pot fi introduse 

sau menținute în mod independent unele 

față de altele. 

 

Amendamentul  63 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 a – alineatul 3 – paragraful 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

Dacă se aplică taxe de utilizare în cazul 

autoturismelor, infrastructura este pusă la 

dispoziție spre utilizare cel puțin pentru 

următoarele intervale de timp: 10 zile, o 

lună sau două luni ori ambele și un an. 

Tariful pe două luni nu depășește 30 % din 

tariful anual, tariful lunar nu depășește 

18 % din tariful anual, iar tariful pe 10 zile 

nu depășește 8 % din tariful anual.  

Dacă se aplică taxe de utilizare în cazul 

autoturismelor, infrastructura este pusă la 

dispoziție spre utilizare cel puțin pentru 

următoarele intervale de timp: o zi, o 

săptămână, 10 zile, o lună sau două luni 

ori ambele și un an. Tariful pe două luni nu 

depășește 30 % din tariful anual, tariful 

lunar nu depășește 18 % din tariful anual, 

iar tariful pe 10 zile, pe o săptămână și pe 

o zi nu depășește 8 % din tariful anual.  

 

Amendamentul  64 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 a – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În cazul microbuzelor și al 

camionetelor, statele membre respectă fie 

alineatul (2), fie alineatul (3). Cu toate 

acestea, statele membre stabilesc pentru 

microbuze și pentru camionete taxe de 

utilizare mai mari decât cele pentru 

autoturisme cel târziu începând de la 1 

ianuarie 2024.”. 

4. În cazul microbuzelor, al 

camionetelor și al camionetelor destinate 

transportului de mărfuri, statele membre 

respectă fie alineatul (2), fie alineatul (3). 

Cu toate acestea, statele membre stabilesc 

pentru microbuze, pentru camionete și 

pentru camionetele destinate transportului 

de mărfuri taxe de utilizare mai mari decât 

cele pentru autoturisme cel târziu începând 

de la 1 ianuarie 2024.”.  

 

Amendamentul  65 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 a – alineatul 4 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4a. Evaluarea proporționalității 

taxelor de utilizare poate să țină seama de 

specificitatea operațiunilor de transport al 

căror punct de plecare se află într-un stat 

membru situat la periferia Uniunii.  
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Amendamentul  66 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 a (nou) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 a – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) La articolul 7b, se adaugă 

următorul alineat):  

 „2a. Sectoarele de autostradă pe care se 

aplică o taxă de utilizare a infrastructurii 

dispun de infrastructura necesară pentru 

a asigura siguranța traficului pentru toți 

utilizatorii și pot avea zone de parcare 

sigure indiferent de condițiile 

meteorologice, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) .../… al 

Parlamentului European și al Consiliului 

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 

561/2006 în ceea ce privește cerințele 

minime referitoare la perioadele de 

conducere zilnice și săptămânale maxime, 

pauzele minime și perioadele de repaus 

zilnic și săptămânal și a Regulamentului 

(UE) nr. 165/2014 în ceea ce privește 

poziționarea prin intermediul 

tahografelor (2017/0122(COD)).” 

 

Amendamentul  67 

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 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.  

 Taxele bazate pe costurile externe pot fi 

introduse sau menținute pe sectoare ale 
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rețelei rutiere unde nu se aplică taxe de 

utilizare a infrastructurii. 

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 costurile externe legată de 

poluarea atmosferică sau fonică generată 

de trafic variază și se stabilește în 

conformitate cu cerințele minime și cu 

metodele menționate în anexa IIIa și 

respectă cel puțin valorile minime 

prevăzute în anexa IIIb.  

Amendamentul 68 

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 decât media daunelor provocate 

mediului de vehiculele grele definite în 

conformitate cu cerințele de raportare 

relevante menționate în anexa IIIa.”. 

5. Începând de la 1 ianuarie 2021, 

statele membre care percep taxe de trecere 

aplică o taxă bazată pe costurile externe 

legată de poluarea atmosferică sau fonică 

generată de trafic în cazul vehiculelor 

grele și al camionetelor destinate 

transportului de mărfuri în toate părțile 

rețelei menționate la articolul 7 alineatul 

(1) care fac obiectul perceperii unei taxe 
de utilizare a infrastructurii.”. 

Amendamentul 69 

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. Începând de la 1 ianuarie 2026, o 

taxă bazată pe costurile externe percepută 

pe orice sector al rețelei rutiere menționat 

la articolul 7 alineatul (1) se aplică în 

mod nediscriminatoriu tuturor 

categoriilor de vehicule. 

Amendamentul  70 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5 
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Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 c – alineatul 5 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5b. Statele membre pot aplica derogări 

care permit ajustarea taxelor bazate pe 

costurile externe în cazul vehiculelor de 

interes istoric. 

 

 

Amendamentul  72 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 da – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. O taxă de congestionare impusă pe 

orice sector al rețelei rutiere se aplică în 

mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor 

de vehicule, în conformitate cu factorii de 

echivalență standard stabiliți în anexa V. 

3. O taxă de congestionare impusă pe 

orice sector al rețelei rutiere se aplică în 

mod nediscriminatoriu tuturor categoriilor 

de vehicule, în conformitate cu factorii de 

echivalență standard stabiliți în anexa V. 

Statele membre pot însă decide să prevadă 

o excepție în cazul autobuzelor și 

autocarelor în scopul promovării 

transportului în comun, al dezvoltării 

socioeconomice și al coeziunii teritoriale. 

 

 

 

 

Amendamentul  75 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera a 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) veniturile generate din supliment 

sunt investite în finanțarea construcției de 

infrastructuri de transport ale rețelei 

centrale identificate în conformitate cu 

capitolul III din Regulamentul (UE) nr. 

(a) veniturile generate din supliment 

sunt investite în finanțarea construcției de 

infrastructuri de transport sau a serviciilor 

de transport care sunt situate pe același 

coridor ca sectorul de drum pe care se 
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1315/2013, care să contribuie direct la 

reducerea congestiei sau a daunelor aduse 

mediului și care să fie situate pe același 

coridor ca sectorul de drum pe care se 

aplică suplimentul; 

aplică suplimentul; 

Amendamentul  76 

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, 

excepție făcând zonele montane, unde 

costurile de infrastructură și daunele 

aduse climei și mediului sunt mai mari, 

caz în care suplimentul nu poate depăși 

50 %; 

 

Amendamentul  77 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 f – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) înaintea aplicării suplimentului, se 

transmit Comisiei o descriere a locului 

exact unde este perceput suplimentul și o 

dovadă a deciziei de finanțare a 

construcției de coridoare ale rețelei 

centrale, menționate la litera (a); 

(d) înaintea aplicării suplimentului, se 

transmit Comisiei o descriere a locului 

exact unde este perceput suplimentul și o 

dovadă a deciziei de finanțare a 

infrastructurii de transport sau a 

serviciilor de transport menționate la litera 

(a); 

 

Amendamentele  78 și 164 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 f – alineatul 1 a  
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

1a. În cazul unor noi proiecte 

transfrontaliere, se pot adăuga suplimente 

numai dacă toate statele membre 

implicate în proiectul respectiv sunt de 

acord. 

eliminat 

 

Amendamentul  79 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 f – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. După primirea informațiilor 

obligatorii de la un stat membru care 

intenționează să aplice un supliment, 

Comisia transmite aceste informații tuturor 

membrilor comitetului menționat la 

articolul 9c. În cazul în care Comisia 

consideră că suplimentul planificat nu 

îndeplinește condițiile menționate la 

alineatul (1) sau că suplimentul planificat 

va avea efecte negative semnificative 

asupra dezvoltării economice a regiunilor 

periferice, ea poate respinge sau poate cere 

modificarea planurilor de taxare transmise 

de statul membru în cauză, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare. Aceste acte 

de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare 

menționată la articolul 9c alineatul (2). 

3. După primirea informațiilor 

obligatorii de la un stat membru care 

intenționează să aplice un supliment, 

Comisia transmite aceste informații tuturor 

membrilor comitetului menționat la 

articolul 9c. În cazul în care Comisia 

consideră că suplimentul planificat nu 

îndeplinește condițiile menționate la 

alineatul (1) sau că suplimentul planificat 

va avea efecte negative semnificative 

asupra dezvoltării economice a regiunilor 

periferice, ea poate respinge sau poate cere 

modificarea planurilor de taxare transmise 

de statul membru în cauză, prin intermediul 

unor acte de punere în aplicare. Aceste acte 

de punere în aplicare se adoptă în 

conformitate cu procedura de consultare 

menționată la articolul 9c alineatul (2). 

Atunci când este aplicat sistemelor de 

taxare rutieră menționate la articolul 7e 

alineatul (3), suplimentul nu va fi 

considerat ca fiind o modificare 

substanțială în sensul prezentei directive.  

 

Amendamentul  80 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 f – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Valoarea suplimentului este 

dedusă din valoarea taxei bazate pe 

costurile externe calculată în 

conformitate cu articolul 7c, cu excepția 

vehiculelor din clasele de emisie EURO 0, 

I și II începând de la 15 octombrie 2011, 

III și IV începând de la 1 ianuarie 2015, 

V începând de la 1 ianuarie 2019 și VI 

începând din ianuarie 2023. Toate 

veniturile generate prin aplicarea 

simultană a suplimentului și a taxelor 

bazate pe costurile externe sunt investite 

în finanțarea construcției de coridoare ale 

rețelei centrale enumerate în partea I din 

anexa I la Regulamentul (UE) nr. 

1316/2013. 

eliminat 

 

Amendamentul  81 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 g – alineatul 1 – litera d 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(d) perioadele de vârf în care se aplică 

cele mai ridicate taxe de utilizare a 

infrastructurii în scopul reducerii 

congestionării nu depășesc cinci ore pe zi; 

(d) perioadele de vârf în care se aplică 

cele mai ridicate taxe de utilizare a 

infrastructurii în scopul reducerii 

congestionării nu depășesc cinci ore pe zi 

sau numărul de ore în decursul cărora 

ponderea congestionării depășește 100 % 

din capacitate; 

 

Amendamentul  82 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 g – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Dacă, în eventualitatea unei 

verificări, un conducător auto sau, dacă 

este cazul, operatorul de transport nu poate 

3. Dacă, în eventualitatea unei 

verificări, un conducător auto sau, dacă 

este cazul, operatorul de transport nu 
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prezenta documentele vehiculului 
necesare pentru a atesta clasa de emisie a 

vehiculului în scopul alineatului (2), statele 

membre pot aplica taxe de trecere până cel 

mai ridicat nivel posibil. 

efectuează plățile folosind un sistem de 

taxare rutieră electronică sau nu deține 

un abonament valabil sau vehiculul său 

nu dispune la bord de echipamente 

aprobate de operatorul sistemului de 

taxare, necesare pentru a atesta clasa de 

emisie a vehiculului în scopul alineatului 

(2), statele membre pot aplica taxe de 

trecere până la cel mai ridicat nivel posibil.  

 

Amendamentul  83 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 g – alineatul 4 – paragraful 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. În termen de un an de la publicarea 

de către Comisie a datelor oficiale privind 

emisiile de CO2, în temeiul 

Regulamentului (UE) …/…*****, 

Comisia adoptă un act delegat, în 

conformitate cu articolul 9e, pentru a defini 

valorile de referință ale emisiilor de CO2, 

împreună cu o clasificare corespunzătoare 

a vehiculelor grele vizate. 

4. În termen de un an de la publicarea 

de către Comisie a datelor oficiale privind 

emisiile de CO2 în temeiul Regulamentului 

(UE) …/…*****, Comisia adoptă un act 

delegat, în conformitate cu articolul 9e, 

pentru a defini valorile de referință ale 

emisiilor de CO2, împreună cu o clasificare 

corespunzătoare a vehiculelor grele vizate, 

ținând seama de tehnologiile de reducere 

a emisiilor. 

 

Amendamentul  84 

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 

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 

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 

de CO2 și de clasificarea relevantă a 

vehiculului.  
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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. 

 

Amendamentul  85 

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

prezentei directive], vehiculele cu emisii 

zero beneficiază de o reducere cu 50 % a 

taxelor de utilizare a infrastructurii, față 

de tariful cel mai scăzut. . Funcționarea 

cu emisii zero beneficiază de aceeași 

reducere, cu condiția ca o astfel de 

funcționare să poată fi dovedită. 

 

Amendamentul  86 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 g – alineatul 4 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 4b.  Comisia prezintă un raport de 

evaluare în care se analizează cota de 

piață a vehiculelor cu emisii zero și a 

funcționării cu emisii zero până la ... 

[cinci ani de la intrarea în vigoare a 

prezentei directive]. Comisia este 

împuternicită să adopte acte delegate, în 

conformitate cu articolul 9e, după caz, 

pentru a recalcula reducerea aplicabilă 

vehiculelor cu emisii zero în raport cu cea 

mai scăzută taxă de utilizare a 

infrastructurii.  
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Amendamentul  87 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 ga – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

1. Pentru vehiculele ușoare, până la 31 

decembrie 2021, statele membre pot varia 

taxele de trecere și taxele de utilizare în 

funcție de performanța de mediu a 

vehiculului. 

(Nu privește versiunea în limba română.)

   

Amendamentul 88 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 ga – alineatul 2 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 2a. Statele membre pot lua în considerare 

îmbunătățirea performanței de mediu a 

vehiculului legată de conversia acestuia în 

vederea utilizării combustibililor alternativi. 

Un abonament permanent sau orice alt 

mecanism aprobat de operatorul sistemului 

de taxare ar trebui să le permită utilizatorilor 

să beneficieze de o variație a taxelor de 

trecere care să recompenseze performanța de 

mediu îmbunătățită a vehiculului după 

conversie. 

 

Amendamentul  89 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 ga – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Dacă, în eventualitatea unei 

verificări, un conducător auto sau, dacă 

este cazul, operatorul de transport nu poate 

prezenta documentele vehiculului necesare 

pentru a atesta nivelurile de emisie ale 

3. Dacă, în eventualitatea unei 

verificări, un conducător auto sau, dacă 

este cazul, operatorul de transport nu 

deține un abonament sau orice alt 

mecanism aprobat de operator sau nu 



 

 109 

vehiculului (certificatul de conformitate) în 

temeiul Regulamentului (UE) …/…****** 

al Comisiei, statele membre pot aplica taxe 

de trecere sau taxe de utilizare anuale până 

cel mai ridicat nivel posibil. 

poate prezenta documentele vehiculului 

necesare pentru a atesta nivelurile de 

emisie ale vehiculului (certificatul de 

conformitate) în temeiul Regulamentului 

(UE) …/…****** al Comisiei, statele 

membre pot aplica taxe de trecere sau taxe 

de utilizare anuale până la cel mai ridicat 

nivel posibil. Furnizarea ulterioară a 

documentelor relevante care dovedesc 

nivelurile de emisii ale vehiculului va 

avea drept rezultat rambursarea oricărei 

diferențe dintre taxele aplicate și taxa 

adecvată pentru vehiculul în cauză. 

Amendamentul  90 

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. Statele membre pot adopta măsuri 

excepționale în scopul taxării vehiculelor 

de interes istoric. 

 

Amendamentul  91 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 ga – alineatul 4 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

4. Comisia este împuternicită să 

adopte, în conformitate cu articolul 9e, acte 

delegate de modificare a anexei VII în 

vederea adaptării la progresul tehnic a 

modalităților specificate în anexa 

respectivă. 

4. Comisia este împuternicită să 

adopte acte delegate în conformitate cu 

articolul 9e de modificare a anexei VII în 

vederea adaptării la progresul tehnic a 

modalităților specificate în anexa 

respectivă și pentru a lua în considerare 

rolul componentelor în a aduce 

îmbunătățiri atât siguranței rutiere, cât și 

decarbonizării transporturilor. 

 

Amendamentul  92 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera aa (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 h – alineatul 1 – litera a – liniuța 3 (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) la articolul 7h alineatul (1) litera 

(a), se adaugă următoarea liniuță: 

 „- informații clare cu privire la 

interoperabilitatea echipamentelor de la 

bord care sunt păstrate la bordul 

vehiculelor pentru plata taxelor de trecere 

și a taxelor de utilizare; trebuie să se 

precizeze motivele pentru care alte 

echipamente de la bord utilizate în alte 

state membre nu pot fi aplicate de 

utilizatorii acestui sistem de taxare”. 

 

Amendamentul  93 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera ab (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 h – alineatul 1 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) se introduce următorul alineat: 

 „1a. Cadrul contractual care stă la baza 

relațiilor dintre concedent și concesionar 

are scopul de a permite adaptarea 

contractelor de concesiune la evoluția 

cadrului de reglementare al Uniunii sau 

național în legătură cu obligațiile 

prevăzute la articolele 7c, 7da, 7g și 7ga 

din prezenta directivă.” 

 

Amendamentul  94 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera -a (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul în vigoare Amendamentul 
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 (-a) la alineatul (2), partea introductivă 

se înlocuiește cu următorul text: 

2. Statele membre pot diminua sau 

acorda reduceri la taxa privind 

infrastructura, cu condiția ca: 

2. Pentru vehiculele grele și pentru 

camionetele destinate transportului de 

mărfuri, statele membre pot diminua sau 

acorda reduceri la taxa privind 

infrastructura, cu condiția ca: 

 

Amendamentul  95 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera a 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 2 – litera c 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) asemenea diminuări sau reduceri să 

nu depășească 13 % din taxa de utilizare a 

infrastructurii plătită de vehicule 

echivalente care nu pot beneficia de 

diminuarea sau de reducerea respectivă.”; 

(c) asemenea diminuări sau reduceri să 

nu depășească 20 % din taxa de utilizare a 

infrastructurii plătită de vehicule 

echivalente care nu pot beneficia de 

diminuarea sau de reducerea respectivă și 

de cele utilizate în transportul local sau 

obișnuit sau ambele.”;  

 

Amendamentul  96 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 2 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) se introduce următorul alineat: 

 2a. În cazul vehiculelor ușoare, în 

special al celor folosite de utilizatori 

frecvenți în zonele unor așezări dispersate 

și la periferiile orașelor, statele membre 

pot prevedea diminuări sau reduceri ale 

taxei de utilizare a infrastructurii, cu 

condiția ca:  

 (a) structura de taxare rezultată să fie 

proporțională, să fie făcută publică și 

pusă la dispoziția utilizatorilor în condiții 

de egalitate și să nu conducă la costuri 

suplimentare sub forma unor taxe mai 
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mari de trecere pentru alți utilizatori; 

 (b) astfel de diminuări sau reduceri să 

contribuie  

 (i) la coeziunea socială; și/sau 

 (ii) la asigurarea mobilității în 

regiunile periferice sau în zonele 

îndepărtate sau ambele; 

 

Amendamentul  97 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 2 b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ab) se introduce următorul alineat: 

 2b. Statele membre sau autoritățile 

competente pot introduce o scutire 

forfetară kilometrică pe un anumit 

tronson de drum, ținând seama de 

modelele de mobilitate și de interesul 

economic al regiunilor periferice, cu 

condiția ca structura de taxare rezultată 

să fie proporțională, să fie făcută publică 

și să fie pusă la dispoziția utilizatorilor în 

condiții de egalitate, precum și să nu 

conducă la costuri suplimentare sub 

forma unor taxe mai mari de trecere 

pentru alți utilizatori; 

Amendamentul 98 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 10 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Sub rezerva condițiilor prevăzute la 

articolul 7g alineatul (1) litera (b) și la 

articolul 7g alineatul (5), în cazul 

proiectelor specifice de interes european 

ridicat identificate în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, tarifele 

pentru taxele de trecere pot fi supuse altor 

3. Sub rezerva condițiilor prevăzute la 

articolul 7g alineatul (1) litera (b) și la 

articolul 7g alineatul (5), în cazul 

proiectelor specifice de interes european 

ridicat identificate în anexa I la 

Regulamentul (UE) nr. 1315/2013, tarifele 

pentru taxele de trecere pot fi supuse altor 
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forme de variație pentru a asigura 

viabilitatea comercială a acestor proiecte 

atunci când sunt expuse concurenței directe 

cu alte moduri de transport. Structura de 

taxare rezultată este liniară, proporțională, 

pusă la dispoziția publicului și accesibilă 

tuturor utilizatorilor în condiții de egalitate 

și nu conduce la costuri suplimentare 

transmise altor utilizatori sub forma unor 

taxe de trecere mai mari.”. 

forme de variație pentru a asigura 

viabilitatea comercială a acestor proiecte 

atunci când sunt expuse concurenței directe 

cu alte moduri de transport. Structura de 

taxare rezultată este pusă la dispoziția 

publicului și accesibilă tuturor utilizatorilor 

în condiții de egalitate.  

 

Amendamentul  99 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 i – alineatul 3 a (nou)  

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) se introduce următorul alineat: 

 „3a. În zonele montane și în regiunile 

periferice, statele membre sau autoritățile 

competente pot varia tarifele pentru taxele 

de trecere aplicabile vehiculelor grele în 

funcție de distanța parcursă de vehiculele 

taxate, pentru a reduce la minimum 

impactul socioeconomic, cu condiția ca:  

 (a) variația în funcție de distanța 

parcursă să ia în considerare 

caracteristicile diferite ale transportului 

pe distanțe scurte și lungi, în special 

opțiunile disponibile de transfer modal 

către alte moduri de transport; 

 (b) variația să se aplice în mod 

nediscriminatoriu; 

 (c) echipamentele tehnice să permită 

detectarea punctelor de intrare și de ieșire 

ale vehiculului la frontierele naționale.” 

 

Amendamentul  100 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera a 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 j – alineatul 1 – a doua teză 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

„În acest scop, statele membre cooperează 

pentru a stabili metode care să permită 

utilizatorilor rutieri să plătească taxele de 

trecere și de utilizare 24 de ore din 24, cel 

puțin la punctele de vânzare importante, 

utilizând mijloacele obișnuite de plată, în 

interiorul și în exteriorul statelor membre 

în care se aplică aceste taxe.”; 

„În acest scop, statele membre cooperează 

pentru a stabili metode care să permită 

utilizatorilor rutieri să plătească taxele de 

trecere și de utilizare 24 de ore din 24, fie 

la frontieră, fie la orice alt punct de 

vânzare, cu posibilitatea primirii unei 

chitanțe, utilizând mijloacele obișnuite de 

plată, inclusiv mijloacele electronice, în 

interiorul și în exteriorul statelor membre 

în care se aplică aceste taxe.”;  

 

Amendamentul  101 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 – alineatul 3 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. În cazul în care un stat membru 

percepe o taxă de trecere pentru un vehicul, 

valoarea totală a taxei de trecere, valoarea 

taxei de utilizare a infrastructurii, valoarea 

taxei bazate pe costurile externe și valoarea 

taxei de congestionare, atunci când este 

aplicată această taxă, sunt indicate pe o 

chitanță care este furnizată utilizatorului 

rutier, dacă este posibil prin mijloace 

electronice.”; 

3. În cazul în care un stat membru 

percepe o taxă de trecere pentru un vehicul, 

valoarea totală a taxei de trecere, valoarea 

taxei de utilizare a infrastructurii, valoarea 

taxei bazate pe costurile externe și valoarea 

taxei de congestionare, atunci când este 

aplicată această taxă, sunt indicate pe o 

chitanță care este furnizată utilizatorului 

rutier, la cererea acestuia, dacă este 

posibil prin mijloace electronice.”;  

 

 

Amendamentul  102 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 12 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 7 k – alineatul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Fără a aduce atingere articolelor 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, prezenta directivă nu afectează 

libertatea statelor membre care introduc un 

sistem de taxe de trecere de a oferi o 

Fără a aduce atingere articolelor 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene, prezenta directivă nu afectează 

libertatea statelor membre care introduc un 

sistem de taxe de trecere de a oferi o 
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compensație adecvată.”. compensație adecvată, cu condiția ca 

aceasta să nu genereze denaturări sau să 

aibă un impact negativ asupra 

operatorilor de transport local sau 

obișnuit sau ambele.”. 

 

Amendamentul  103 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 a (nou) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 8 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (13a) Se introduce următorul articol: 

 Articolul 8a 

 Monitorizare și raportare 

 1. Fiecare stat membru desemnează 

o autoritate independentă de 

supraveghere a taxelor de utilizare a 

infrastructurii responsabilă de asigurarea 

respectării prezentei directive. 

 2. Autoritatea de supraveghere 

asigură un control economic și financiar 

al contractelor de concesiuni, cu scopul 

îndeosebi de a asigura respectarea 

articolului 7b. 

 3. Statele membre informează 

Comisia cu privire la desemnarea 

autorității independente de supraveghere. 

 

Amendamentul  104 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -a (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – partea introductivă 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-a) la articolul 9 alineatul (2), partea 

introductivă se înlocuiește cu următorul 

text: 

2. Statele membre decid destinația 

veniturilor generate de aplicarea prezentei 

„2. Pentru ca rețeaua de transport să 

poată fi dezvoltată în ansamblu, veniturile 
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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. 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:  

generate de taxa de utilizare a 

infrastructurii și taxa bazată pe costurile 

externe sau echivalentul valorii financiare a 

acestor venituri se utilizează pentru 

efectuarea unor lucrări de întreținere și 

mentenanță și pentru optimizarea în 

ansamblu a sistemului de transport. În 

special, veniturile generate de taxele bazate 

pe costurile externe sau echivalentul valorii 

financiare a acestor venituri se utilizează 

pentru îmbunătățirea caracterului durabil al 

transporturilor, între altele prin una sau mai 

multe din următoarele opțiuni:” 

 

Amendamentul  105 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -aa (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-aa) la alineatul (2), litera (b) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(b) reducerea la sursă a poluării 

generate de transportul rutier; 

„(b) reducerea poluării atmosferice și a 

poluării fonice generate de transportul 

rutier;” 

 

Amendamentul  106 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ab (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera ba (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-ab) la alineatul (2), se introduce 

următoarea literă: 

 „(ba) finanțarea modurilor de transport 

în comun și sustenabile; 

 

Amendamentul  107 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ac (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera e 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-ac) la alineatul (2), litera (e) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(e) dezvoltarea unor infrastructuri 

alternative pentru utilizatorii transporturilor 

și/sau extinderea capacității existente; 

„(e) dezvoltarea infrastructurilor 

pentru combustibili alternativi în 

conformitate cu Directiva 2014/94/UE și a 

serviciilor alternative pentru utilizatorii 

transporturilor și/sau extinderea capacității 

existente;” 

 

Amendamentul  108 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ad (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera f 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-ad) la alineatul (2), litera (f) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(f) sprijinirea rețelei transeuropene de 

transport; 

„(f) sprijinirea rețelei transeuropene de 

transport și eliminarea blocajelor;” 

 

Amendamentul  109 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -ae (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera h 

 
Textul în vigoare Amendamentul 

 (-ae) la alineatul (2), litera (h) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(h) îmbunătățirea siguranței rutiere; și „(h) îmbunătățirea siguranței rutiere și 

crearea unei infrastructuri rutiere sigure; 

și” 

 

Amendamentul  110 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera -af (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 2 – litera i 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-af) la alineatul (2), litera (i) se 

înlocuiește cu următorul text: 

(i) punerea la dispoziție a unor locuri 

de parcare sigure. 

„(i) punerea la dispoziție a unor zone de 

parcare sigure și securizate. ” 

 

Amendamentul  111 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 3 – partea introductivă 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

3. Veniturile generate de taxele de 

congestionare sau echivalentul în valoare 

financiară al acestor venituri se folosesc 

pentru a soluționa problema congestionării, 

în special prin: 

3. Veniturile generate de taxele de 

congestionare sau echivalentul în valoare 

financiară al acestor venituri se folosesc 

pentru a soluționa problema congestionării, 

de exemplu prin: 

 

Amendamentul  112 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera b 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(b) eliminarea blocajelor de pe rețeaua 

transeuropeană de transport; 

(b) eliminarea blocajelor și a 

legăturilor lipsă de pe rețelele lor, acolo 

unde se aplică taxa, și de pe rețeaua 

transeuropeană de transport; 

 

Amendamentul  113 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera b 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 3 – litera c 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(c) dezvoltarea de infrastructuri 

alternative pentru utilizatorii 

transporturilor.”. 

(c) dezvoltarea de infrastructuri 

alternative și de noduri multimodale 

pentru utilizatorii transporturilor.”.  

 

Amendamentul  114 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 14 – litera ba (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 9 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ba) se introduce următorul alineat: 

 „3a. Veniturile generate de taxele de 

utilizare a infrastructurii și de taxele 

bazate pe costurile externe se utilizează pe 

teritoriul unde se află tronsonul de drum 

pe care sunt aplicate taxele.” 

 

 

Amendamentul  115 

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 de ... [data 

intrării în vigoare a prezentei directive]. 

Comisia prezintă un raport privind 

delegarea de competențe cu cel puțin 

nouă luni înainte de încheierea perioadei 

de cinci ani. Delegarea de competențe se 

prelungește tacit cu perioade de timp 

identice, cu excepția cazului în care 

Parlamentul European sau Consiliul se 

opune prelungirii respective cu cel puțin 

trei luni înainte de încheierea fiecărei 
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perioade. 

 

Amendamentul  116 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 11 – alineatul -1 (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 -1. Statele membre sau autoritățile 

competente prezintă informații, în cel mai 

transparent și clar mod, privind destinația 

veniturilor provenite de la utilizatorii 

rețelei rutiere. 

 

Amendamentul  117 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 11 – alineatul 2 – litera ea (nouă) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) veniturile totale obținute în urma 

aplicării de suplimente și secțiunile de 

drum pe care au fost percepute  

 

Amendamentul  118 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 3a. Statele membre fac publice 

rezultatele obținute din reinvestirea 

taxelor pentru utilizarea infrastructurii și 

a taxelor bazate pe costurile externe, 

precum și beneficiile obținute în ceea ce 

privește o siguranță rutieră sporită, un 

impact mai scăzut asupra mediului și 

congestionarea redusă a traficului. 
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Amendamentul  119 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 18 

Directiva 1999/62/CE 

Articolul 11 – alineatul 5 a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 5a. În termen de cinci ani de la 

intrarea în vigoare a prezentei directive, 

Comisia prezintă un raport privind 

evoluția cotei de piață a vehiculelor cu 

emisii zero și revizuiește în consecință, 

dacă este necesar, nivelul reducerii 

acordate pentru aceste vehicule. 

 

 

 

Amendamentul  120 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Anexa 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 

fiecărui tip de vehicul se face în mod 

obiectiv și transparent, luând în considerare 

proporția traficului aferent fiecărui tip de 

vehicul 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  121 

Propunere de directivă 

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

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III – Secțiunea 2 – punctul 2.2 – liniuța 2 
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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 vehiculele 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.”; 

 

Amendamentul  122 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – punctul 1 – subpunctul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Atunci când un stat membru 

intenționează să perceapă o taxă bazată 

pe costurile externe doar pe o parte sau pe 

anumite părți ale rețelei rutiere compuse 

din sectoarele care îi aparțin din cadrul 

rețelei transeuropene și din autostrăzile 

sale, partea sau părțile respective sunt 

alese în urma unei evaluări care să 

permită stabilirea următoarelor elemente: 

eliminat 

- utilizarea de către vehicule a drumurilor 

pe care este aplicată taxa bazată pe 

costurile externe provoacă mediului 

daune mai mari decât cele generate în 

medie, evaluate în conformitate cu 

raportarea privind calitatea aerului, cu 

inventarele naționale de emisii, cu 

volumele de trafic și, pentru poluarea 

fonică, în conformitate cu Directiva 

2002/49/CE, sau 

 

- impunerea unei taxe bazate pe costurile 

externe pe alte părți ale rețelei rutiere 

astfel compuse ar putea avea efecte 

negative asupra mediului sau a siguranței 

rutiere sau perceperea și colectarea unei 

taxe bazate pe costurile externe ar genera 

costuri disproporționate. 

 

 



 

 123 

Amendamentul  123 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – punctul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

2.  Vehiculele, drumurile și intervalele 

de timp acoperite  

2.  Vehiculele, drumurile și intervalele 

de timp acoperite  

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)»]. 

 

După caz, statul membru notifică 

Comisiei și intervalele de timp exacte care 

corespund perioadelor de noapte pe 

durata cărora poate fi impusă o taxă mai 

ridicată bazată pe costurile externe legate 

de poluarea fonică, pentru a reflecta 

creșterea poluării fonice. 

 

Clasificarea drumurilor în drumuri 

suburbane (inclusiv autostrăzi) și drumuri 

interurbane (inclusiv autostrăzi), precum și 

definirea intervalelor de timp se bazează pe 

criterii obiective legate de gradul de 

expunere la poluare a drumurilor și a 

zonelor din vecinătatea acestora, cum ar fi 

densitatea populației, poluarea atmosferică 

medie anuală (în special în ceea ce privește 

PM10 și NO2) și numărul de zile (pentru 

PM10) și de ore (NO2) în care sunt 

depășite valorile-limită stabilite în temeiul 

Directivei 2008/50/CE. Criteriile utilizate 

sunt incluse în notificare. 

Clasificarea drumurilor în drumuri 

suburbane (inclusiv autostrăzi) și drumuri 

interurbane (inclusiv autostrăzi), precum și 

definirea intervalelor de timp se bazează pe 

criterii obiective legate de gradul de 

expunere la poluare a drumurilor și a 

zonelor din vecinătatea acestora, cum ar fi 

densitatea populației, poluarea atmosferică 

medie anuală (în special în ceea ce privește 

PM10 și NO2) și numărul de zile (pentru 

PM10) și de ore (NO2) în care sunt 

depășite valorile-limită stabilite în temeiul 

Directivei 2008/50/CE. Criteriile utilizate 

sunt incluse în notificare. 
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Amendamentul 124 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – tabelul 3 (nou) 

 

Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

Tabel 3: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru autoturisme 

(€ct/vkm): 

Vehicul: Motor Clasa EURO Suburban Interurban 

Automobil 

motorină 

<1,4 l 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 

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

  Euro 1 1,0 0,4 

  Euro 2 0,7 0,3 
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  Euro 3 0,5 0,2 

  Euro 4 0,5 0,2 

  Euro 5 0,5 0,2 

  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  125 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera c 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III a – tabelul 4 (nou) 

 

Textul propus de Comisie 

 

Amendamentul 

Tabelul 4: Valorile minime ale taxei bazate pe costurile externe pentru vehicule utilitare 

ușoare (€ct/vkm): 

Vehicul: Clasa EURO Suburban Interurban 

LCV 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 



 

 126 

 Euro 6 1,6 0,3 

LCV 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  126 

Propunere de directivă 

Anexa I – 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: 

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  127 

Propunere de directivă 

Anexa I – 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  128 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – Tabelul 2 – titlu 
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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  129 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera d 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa III b – punctul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

Valorile indicate în tabelele 1 și 2 pot fi 

multiplicate cu un factor de maximum 2 în 

zonele montane și în jurul aglomerărilor 

urbane, în măsura în care acest fapt este 

justificat de gradul mai redus de dispersie, 

de panta drumurilor, de altitudine și/sau de 

inversiunile de temperatură.”; 

Valorile indicate în tabelele 1 și 2 pot fi 

multiplicate cu un factor de referință de 

maximum 4 în zonele montane și în jurul 

aglomerărilor urbane, în măsura în care 

acest fapt este justificat de gradul mai 

redus de dispersie, de panta drumurilor, de 

altitudine sau de inversiunile de 

temperatură. În cazul în care există dovezi 

științifice pentru un factor mai ridicat 

pentru zone montane sau în jurul 

aglomerărilor urbane, această valoare de 

referință poate fi mărită pe baza unei 

justificări detaliate. 

 

 

Amendamentul  130 

Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 1 – litera ea (nouă) 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa IV – punctul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ea) în anexa IV se adaugă următorul 

paragraf: 

 Pentru toate autovehiculele care 

utilizează combustibili alternativi, la 

greutatea maximă autorizată se adaugă 

maximum o tonă reprezentând greutatea 

suplimentară impusă de tehnologia 

combustibililor alternativi. 

 

Amendamentul  131 
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Propunere de directivă 

Anexa I – punctul 2 

Directiva 1999/62/CE 

Anexa V – secțiunea 1 – litera c – tabelul 2 – coloana 1 – rândul 4 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

Autobuze și autocare Autobuze și autocare 

2,5 1,5 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


