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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Prezenta propunere, care are drept obiectiv modificarea Directivei privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (ETD), are un 
impact semnificativ asupra sectorului primar.

Propunerea modifică regimul de impozitare a energiei utilizate în sectorul agricol. În pofida 
faptului că statele membre au în continuare posibilitatea de a introduce scutiri fiscale (care 
ajung până la aplicarea unui nivel de impozitare de 0%) sau reduceri, astfel cum prevede 
prezenta directivă, această opțiune se referă doar la componenta energetică și la respectarea 
cerințelor în materie de eficiență energetică [articolul 15 alineatul (3)]. Întrucât nu există 
posibilitatea de a înlocui utilizarea motorinei în cazul mașinilor agricole, faptul că există 
posibilitatea de a aplica reduceri ale nivelului de impozitare, de exemplu în cazul utilizării 
agricole a motorinei, în contextul actual al reducerii veniturilor din agricultură și al creșterii 
costurilor fixe de producție (unde costurile pentru energie, ca urmare a creșterii prețului 
petrolului și a costurilor pentru energie pot ajunge până la 30% din costurile fixe) reprezintă o 
veste bună pentru viabilitatea exploatațiilor europene. Cu toate acestea, condiționarea acestor 
beneficii fiscale de politici de eficiență energetică care vizează reducerea costurilor fixe 
respective presupune un anumit grad de flexibilitate și integrarea acestor costuri în strategii 
publice elaborate împreună cu sectorul în cauză și pe termen suficient de lung încât să nu 
presupună o sarcină suplimentară care să constituie un obstacol în calea viabilității economice 
a producătorilor noștri, care se confruntă cu suficiente restricții impuse de politicile 
transversale ale PAC.

Propunerea de modificare a Directivei 2003/96 introduce un credit fiscal privind impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2 a sectoarelor considerate a fi expuse unui risc important de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon în sensul articolului 10a alineatul (13) din Directiva 
2003/87; agricultura nu se numără printre aceste sectoare. În Comunicarea sa „Foaia de 
parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până 
în 2050”, Comisia recunoaște riscurile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon în 
agricultură; prin urmare, trebuie să i se solicite fără întârziere Comisiei să modifice, în paralel 
cu Directiva 2003/96 (ETD), și Directiva 2003/87, în termen de cel mult șase luni de la 
intrarea în vigoare a celei dintâi cu scopul de include agricultura printre sectoarele care ar 
putea beneficia de creditul fiscal respectiv, pentru a se asigura că, astfel cum declară Comisia 
la punctul 3.2 din comunicarea sa, toate sectoarele sau subsectoarele expuse riscului de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon sunt supuse aceluiași tratament fiscal în cadrul ETD.

Propunerea de modificare a ETD îmbunătățește tratamentul fiscal al biomasei în măsura în 
care capacitatea energetică a acesteia este inferioară volumului său, ceea ce pune capăt 
discriminării fiscale căreia îi era supusă în raport cu energia fosilă. Ca urmare a acestui fapt, 
se justifică lansarea unui apel în vederea acordării unei importanțe mai mari biomasei la 
stabilirea mixului energetic al statelor membre, întrucât nu numai că reprezintă o energie 
nefosilă, însă producerea sa acționează asemenea unui rezervor de carbon. Din punctul de 
vedere al fiscalității, este necesar, chiar dacă nu intră în sfera de aplicare a ETD, să se solicite 
armonizarea ratelor TVA-ului aplicate biomasei, care sunt în continuare foarte diferite în 
statele membre (în special în statele de frontieră) cu scopul de a evita eventualele „efecte de 
frontieră” în dezvoltarea biomasei între diferitele regiuni sau țări din cadrul Uniunii.
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În sfârșit, raportorul pentru aviz solicită ca Parlamentul European să fie inclus printre 
instituțiile care trebuie să fie informate constant cu privire la punerea în aplicare a ETD de 
către Comisia Europeană în termen de cinci ani de la intrarea în vigoare a directivei și 
consideră oportună stabilirea unei perioade de tranziție, până în 2023, pentru aplicarea 
integrală a schimbărilor propuse de prezenta directivă.

AMENDAMENTE

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) În consecință, trebuie să se introducă o 
dispoziție potrivit căreia impozitarea 
energiei să constea din două componente: 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
și impozitarea consumului general de 
energie. În vederea adaptării impozitării 
energiei la punerea în aplicare a schemei 
comunitare în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor 
membre să facă o distincție explicită între 
cele două componente. Aceasta va asigura, 
de asemenea, tratamentul diferențiat al 
combustibililor care reprezintă biomasă sau 
care sunt obținuți din biomasă.

(5) În consecință, ar trebui să se introducă 
o dispoziție potrivit căreia impozitarea 
energiei să constea din două componente: 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
și impozitarea consumului general de 
energie. În vederea adaptării impozitării 
energiei la punerea în aplicare a schemei 
comunitare în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE, ar trebui să se solicite statelor 
membre să facă o distincție explicită între 
cele două componente. Aceasta va asigura, 
de asemenea, tratamentul diferențiat al 
combustibililor care reprezintă biomasă sau 
care sunt obținuți din biomasă având în 
vedere avantajele pe care le oferă ca surse 
regenerabile de energie ieftine și faptul că 
sunt aproape neutre în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 
2003/96/CE permite statelor membre să 

(20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 
2003/96/CE permite statelor membre să 
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aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole 
sau piscicole, precum și de silvicultură, nu 
doar dispozițiile general aplicabile 
activităților comerciale, ci și un nivel de 
impozitare de până la zero. O examinare a
acestei opțiuni a demonstrat că, în ceea ce 
privește impozitarea consumului general de 
energie, menținerea sa ar fi contrară 
obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu 
excepția cazului în care ar fi legată de o 
măsură echivalentă, care să asigure 
progresul în domeniul eficienței energetice. 
În ceea ce privește impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2, tratamentul sectoarelor 
în cauză trebuie aliniat la normele 
aplicabile sectoarelor industriale.

aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole 
sau piscicole, precum și de silvicultură, nu 
doar dispozițiile general aplicabile 
activităților comerciale, ci și un nivel de 
impozitare de până la zero pentru a 
garanta viabilitatea economică a acestor 
sectoare, care se confruntă deja cu cerințe 
exigente în domeniul social, fitosanitar și 
al mediului care nu sunt compensate 
suficient de piață. În pofida acestui fapt, 
examinarea acestei opțiuni a demonstrat 
că, în ceea ce privește impozitarea 
consumului general de energie, menținerea 
sa ar fi contrară obiectivelor mai ample ale 
Uniunii, cu excepția cazului în care ar fi 
legată de o măsură echivalentă, care să 
asigure progresul în domeniul eficienței 
energetice. Aceste progrese în domeniul 
eficienței energetice ar trebui avute în 
vedere pe termen suficient de lung și ar 
trebui să facă obiectul unei planificări și 
al controlului de către organismele 
publice. Statele membre ar trebui să 
furnizeze orientări tehnice operatorilor 
din sectoarele în cauză în cazul în care se 
aplică cerințe suplimentare în materie de 
eficiență energetică corelate cu reducerea 
ratelor de impozitare. În ceea ce privește 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, 
tratamentul sectoarelor în cauză ar trebui 
să se țină seama de capacitatea de captare 
și stocare a carbonului, precum și de 
riscul de relocare a emisiilor de carbon 
specifice fiecărui sector și subsector, 
precum și de posibilele efecte asupra 
productivității și viabilității sectoarelor 
respective. Sectoarele producătoare de 
biomasă cu un potențial ridicat de captare 
a dioxidului de carbon ar trebui să fie 
scutite. Este esențial ca, în regiunile care 
au o capacitate excepțională de a produce 
energie din surse regenerabile, 
independența energetică a activităților lor 
agricole și de creștere a animalelor să fie 
încurajată.
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Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 21a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21a) Sectorul biomasei reprezintă un 
sector strategic, atât în ceea ce privește 
stabilirea viitoarelor mixuri energetice ale 
statelor membre, cât și în ceea ce privește 
elaborarea de strategii ce vizează 
dezvoltarea unor produse cu valoare 
adăugată ridicată care pot fi derivate din 
biomasă pentru o economie cu emisii 
scăzute de dioxid de carbon, în măsura în 
care producerea sa acționează asemenea 
unui rezervor de carbon. Este necesar, 
prin urmare, ca statele membre să evite 
aplicarea unui nivel de impozitare diferit, 
inclusiv în materie de TVA, cu scopul de a 
evita riscurile unui „efect de frontieră” 
între statele membre.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Ar trebui să fie obligatoriu ca statele 
membre să dezvolte forme de bioenergie 
în funcție de nevoile economice ale 
societății și de interesele sale. Statele 
membre ar trebui să fie încurajate să 
adopte un regim fiscal favorabil pentru 
consumul de biocarburanți de a doua 
generație. Comisia și statele membre ar 
trebui să acorde prioritate absolută 
cercetărilor în domeniul biocarburanților 
de a doua generație cu scopul de a le spori 
eficacitatea și de a reduce costurile 
efective aferente, și să mărească în mod 
substanțial finanțarea cercetării și 
dezvoltării. Ar trebui să se țină seama de 
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eventuala conversie a habitatelor și de 
modificarea potențială a destinației 
terenurilor.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Odată la cinci ani și pentru prima dată 
înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia 
trebuie să prezinte Consiliului un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei 
directive, examinând în special nivelul 
minim de impozitare în legătură cu emisiile 
de CO2, având în vedere evoluția prețului 
pieței certificatelor de emisii în UE, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovărilor și justificarea scutirilor și a 
reducerilor fiscale prevăzute în prezenta 
directivă, inclusiv pentru combustibilii 
folosiți în navigația maritimă și aeriană.
Lista sectoarelor și subsectoarelor 
considerate a fi expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon se revizuiește periodic, în special 
ținând cont de disponibilitatea dovezilor 
emergente.

(28) O dată la trei ani și pentru prima dată 
înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia 
trebuie să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului un raport privind 
punerea în aplicare a prezentei directive, 
examinând în special nivelul minim de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2, 
având în vedere evoluția prețului pieței 
certificatelor de emisii în UE, impactul 
progreselor tehnologice și al inovărilor și 
justificarea scutirilor și a reducerilor fiscale 
prevăzute în prezenta directivă, inclusiv 
pentru combustibilii folosiți în navigația 
maritimă și aeriană. Lista sectoarelor și 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon se revizuiește periodic, în special 
ținând cont de disponibilitatea dovezilor 
emergente.

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Definiția biomasei utilizată în prezenta 
directivă nu aduce atingere utilizării unei 
definiții diferite în legislațiile interne, 
pentru alte scopuri decât cele prevăzute în 
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prezenta directivă.

Amendamentul 7

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 2 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) sunt incluse în codurile NC 2207, 2208 
90 91 și 2208 90 99 dacă sunt destinate 
utilizării drept combustibil pentru încălzire 
sau carburant și sunt denaturate în 
conformitate cu articolul 27 alineatul (1) 
literele (a) și (b) din Directiva 92/83/CE;

(i) sunt incluse în codurile NC 2207, 2208 
90 91 și 2208 90 99 dacă sunt destinate 
utilizării drept combustibil pentru încălzire 
sau carburant;

Justificare

Restricția propusă în ceea ce privește definiția alcoolului etilic denaturat la articolul 2 litera 
(i) nu este compatibilă cu practicile de pe piață și cu definiția bioetanolului în conformitate 
cu legislația statelor membre, de exemplu în Suedia, Austria și Germania.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare a consumului general de energie 
de până la zero la consumul de produse 
energetice și electricitate utilizate în lucrări 
agricole, horticole, piscicole și în 
silvicultură. Beneficiarii se supun 
acordurilor care trebuie să conducă la 
creșterea eficienței energetice în mod 
echivalent, în mare parte, eficienței care ar 
fi fost obținută dacă s-ar fi respectat ratele 
minime normale ale Uniunii.”

(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare a consumului general de energie 
de până la zero la consumul de produse 
energetice și electricitate utilizate în lucrări 
agricole, horticole, piscicole și în 
silvicultură. Statele membre, împreună cu
beneficiarii elaborează strategii specifice
care trebuie să conducă la creșterea 
eficienței energetice la un nivel apropiat de 
cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi 
respectat ratele minime normale ale 
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Uniunii.”

Justificare

Este important ca eforturile în materie de eficiență energetică necesare în vederea unui 
tratament fiscal mai bun să fie coordonate într-o anumită măsură de statele membre, în 
colaborare cu sectoarele vizate, prin strategii specifice, însoțite de un termen de aplicare 
suficient de lung care să permită o anumită flexibilitate, să faciliteze realizarea de investiții 
necesare și să facă posibilă realizarea unor economii de energie reale, care nu ar fi posibile 
fără sprijinul sectorului public și fără investiții anuale. 

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera ba (nouă)
Directiva 2203/96/CE
Articolul 15 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Statele membre oferă orientări 
generale beneficiarilor, inclusiv 
exploatațiilor agricole mici și mijlocii, în 
ceea ce privește aplicarea cerințelor 
privind eficiența energetică corelate cu 
reducerea ratelor de impozitare.

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – subpunctul 1 – litera a – subpunctul i
Directiva 2003/96/CE
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 31 decembrie 2023, statele 
membre pot, fără a aduce atingere 
alineatului (5) din prezentul articol, să 
aplice o scutire sau o rată redusă a 
impozitării consumului general de energie, 
sub control fiscal, cu privire la produsele 
impozabile menționate în articolul 2 din 
prezenta directivă, în cazul în care aceste 

1. Sub control fiscal, statele membre pot să 
aplice o scutire sau o rată redusă a 
impozitării consumului general de energie 
cu privire la produsele impozabile 
menționate în articolul 2 din prezenta 
directivă, în cazul în care sunt alcătuite din 
sau conțin unul sau mai multe dintre 
următoarele produse:
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produse sunt alcătuite din, sau conțin unul 
sau mai multe dintre următoarele produse
și dacă, în ceea ce privește biocarburanții 
și biolichidele definite la articolul 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, 
aceste produse respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă:

Justificare

Scopul este să se reia ideile exprimate la articolul 16 din Directiva 2003/96/CE. 
Biocombustibilii vor aduce o contribuție importantă la eforturile UE de a realiza obiectivele 
în materie de climă și energie. Trebuie să li se permită statelor membre să introducă pe piață 
combustibili ce conțin biocombustibili. Impozitarea reprezintă un aspect important atunci 
când combustibilii sunt introduși pe piață pentru prima dată.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/96/CE
Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Portugalia poate aplica niveluri de 
impozitare a consumului general de energie 
pentru produsele energetice și electricitatea 
consumate în regiunile autonome Azore și 
Madeira mai mici decât nivelurile minime 
de impozitare prevăzute în prezenta 
directivă, pentru a compensa costurile de 
transport determinate de caracterul insular 
și dispersat al acestor regiuni.

(3) Spania și Portugalia pot aplica niveluri 
de impozitare a consumului general de 
energie pentru produsele energetice și 
electricitatea consumate în comunitățile 
autonome Canare și Baleare și, respectiv, 
regiunile autonome Azore și Madeira mai 
mici decât nivelurile minime de impozitare 
prevăzute în prezenta directivă, pentru a 
compensa costurile de transport 
determinate de caracterul insular și 
dispersat al acestor regiuni. 

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

O dată la cinci ani și, pentru prima dată, 
până la sfârșitul anului 2015, Comisia 
transmite Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia.

O dată la trei ani și, pentru prima dată, 
până la sfârșitul anului 2015, Comisia 
transmite Parlamentului European și
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive și, dacă este cazul, o 
propunere de modificare a acesteia.

Amendamentul 13

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, lista sectoarelor sau 
subsectoarelor care prezintă un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon în sensul articolului 14a din 
directivă se revizuiește periodic, în special 
ținându-se cont de disponibilitatea
dovezilor emergente.”

În orice caz, lista sectoarelor sau 
subsectoarelor care prezintă un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon în sensul articolului 14a din 
directivă se revizuiește periodic, prima 
dată în termen de șase luni de la intrarea 
în vigoare a prezentei directive, în special 
ținându-se cont de noile date disponibile.” . 
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