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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În mod tradițional, taxele pe energie se percep din mai multe motive, în special pentru 
creșterea veniturilor, dar și pentru a influența comportamentul consumatorilor către o utilizare 
mai eficientă a energiei și către resurse energetice mai ecologice. 

Toate statele membre ale UE percep taxe pe energie, iar acestea sunt armonizate, într-o 
oarecare măsură, la nivelul UE. Directiva privind impozitarea energiei din 2003, actualmente 
în vigoare, a urmărit mai ales preîntâmpinarea distorsiunilor concurenței din domeniul 
energetic al pieței interne. 

De la adoptarea acestei directive, cadrul politic de bază s-a modificat radical (Consiliul 
European din martie 2008, Conferința ONU privind protecția climei nov/dec 2010, Cancun). 
În domeniul energiei și al schimbărilor climatice au fost definite obiective concrete și 
ambițioase ale politicilor pentru perioada care se încheie în 2020. 

Prin propunerea de modificare, Comisia intenționează armonizarea celor patru teme –
schimbări climatice, eficiență energetică, piață internă și sprijinirea creșterii și a ocupării 
forței de muncă. 

Comisia propune împărțirea în două componente a viitoarelor taxe pe energie: una în funcție 
de conținutul de CO2, iar cealaltă în funcție de conținutul energetic. 
În contextul actualei dezbateri privind un posibil viitor sistem al resurselor proprii ale UE1, 
propunerea Comisiei are o importanță sporită din punct de vedere bugetar, iar o posibilă 
impozitare în funcție de conținutul de CO2 ar putea fi avută în vedere în parte, adăugându-se 
la viitoarele resurse proprii. Pe lângă acest efect asupra bugetului UE, raportoare consideră 
importantă și luarea în considerare a efectelor sociale ale propunerii Comisiei.

                                               
1 COM (2011) 500; Conceptul de reformă „Europa are nevoie de creștere”, Alain Lamassoure, Jutta Haug, Guy 
Verhofstadt.
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AMENDAMENTELE

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

Amendamentul 1
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) O taxă în funcție de conținutul de 
CO2 poate fi alocată în parte la bugetul 
Uniunii Europene, în cadrul unui viitor 
nou sistem de resurse proprii. Această 
taxă ar reduce astfel contribuțiile statelor 
membre, ar ocaziona o relaxare fiscală la 
nivelului factorului muncă, ar întări 
coeziunea, ar contracara efectele negative 
ale concurenței pe piața internă, ar 
asigura o mai bună echitate fiscală și, 
prin transparența și simplitatea sa ar 
spori gradul de acceptare al cetățenilor.

Or. de

Justificare

Inițial, tratatele constitutive ale CEE prevedeau deja o finanțare a Uniunii doar din resurse 
proprii. Prin alocarea la bugetul UE a unei părți din taxa bazată pe CO2, și, eventual, a unei 
a doua componente, s-ar respecta acest principiu juridic.

Amendamentul 2
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor cu venituri reduse și al 
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pot face parte din măsurile sociale definite 
de statele membre. Posibilitatea aplicării 
acestor scutiri și reduceri trebuie, în scopul 
acordării unui tratament egal al surselor de 
energie, să fie extinsă la toate produsele 
energetice utilizate drept combustibil 
pentru încălzire și electricitate. Pentru a 
asigura limitarea impactului acestora 
asupra pieței interne, scutirile și reducerile 
ar trebui aplicate exclusiv activităților 
private.

organizațiilor caritabile pot face parte din 
măsurile sociale definite de statele 
membre. Posibilitatea aplicării acestor 
scutiri și reduceri trebuie, în scopul 
acordării unui tratament egal al surselor de 
energie, să fie extinsă la toate produsele 
energetice utilizate drept combustibil 
pentru încălzire și electricitate, precum și 
la carburanți. Pentru a asigura limitarea 
impactului acestora asupra pieței interne, 
scutirile și reducerile ar trebui aplicate 
exclusiv activităților private.

Or. de

Justificare

Viitoarea impozitare a surselor de energie, așa cum este avută în vedere, va afecta în mod 
disproporționat gospodăriile cu venituri reduse, din punct de vedere al bugetului disponibil 
față de gospodăriile cu venituri medii și superioare. Cerințele de mobilitate profesională și 
privată ar permite luarea în considerare și a extinderii posibilelor exonerări fiscale la 
carburanți.

Amendamentul 3
Angelika Werthmann

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 

(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 
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carbon se revizuiește periodic, în special 
ținând cont de disponibilitatea dovezilor 
emergente.

carbon se revizuiește periodic, în special 
ținând cont de disponibilitatea dovezilor 
emergente.

Or. de

Justificare

O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscal-bugetare și ecologice în 
interiorul Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar trebui inclus printre destinatarii rapoartelor. 
Această impozitare își poate realiza obiectivul fiscal numai dacă perioada de raportare va fi 
mai scurtă.

Amendamentul 4
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) produsele energetice utilizate drept 
combustibil pentru încălzire și electricitate, 
dacă sunt utilizate de gospodării și/sau 
organizații recunoscute drept caritabile de 
către statul membru în cauză. În cazul unor 
astfel de organizații caritabile, statul 
membru limitează scutirea sau reducerea la 
utilizarea în scopul activităților private. În 
cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică 
proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă 
una dintre utilizări este nesemnificativă, 
aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

(h) produsele energetice utilizate drept 
combustibil pentru încălzire și electricitate, 
carburanți, dacă sunt utilizate de 
gospodării cu venituri reduse și/sau 
organizații recunoscute drept caritabile de 
către statul membru în cauză. În cazul unor 
astfel de organizații caritabile, statul 
membru limitează scutirea sau reducerea la 
utilizarea în scopul activităților private. În 
cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică 
proporțional pentru fiecare utilizare. Dacă 
una dintre utilizări este nesemnificativă, 
aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

Or. de

Justificare

Viitoarea impozitare a surselor de energie, așa cum este avută în vedere, va afecta în mod 
disproporționat gospodăriile cu venituri reduse, din punct de vedere al bugetului disponibil 
față de gospodăriile cu venituri medii și superioare. Cerințele de mobilitate profesională și 
privată ar permite luarea în considerare și a extinderii posibilelor exonerări fiscale la 
carburanți.
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Amendamentul 5
Angelika Werthmann

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. Beneficiarii se supun 
acordurilor care trebuie să conducă la 
creșterea eficienței energetice în mod 
echivalent, cel puțin, eficienței care ar fi 
fost obținută dacă s-ar fi respectat ratele 
minime normale ale Uniunii.”

Or. de

Justificare

Pentru a asigura atingerea obiectivelor este necesară o regulă minimală clară. Formularea 
„în mare parte” este imprecisă și poate fi interpretată în mai multe feluri.

Amendamentul 6
Angelika Werthmann

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/96/CE
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – subparagraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în favoarea întreprinderilor mari 
consumatoare de energie

(a) în favoarea întreprinderilor mari 
consumatoare de energie

„Întreprindere mare consumatoare de 
energie” înseamnă o întreprindere, astfel 

„Întreprindere mare consumatoare de 
energie” înseamnă o întreprindere, astfel 
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cum se menționează la articolul 11, în care 
fie achizițiile de produse energetice sau de 
electricitate ating cel puțin 3% din valoarea 
producției, fie impozitul energetic național 
datorat este de cel puțin 0,5% din valoarea 
adăugată. În cadrul acestei definiții, statele 
membre pot aplica criterii mai restrictive, 
inclusiv definiții ale cifrei de afaceri, 
procesului și sectorului industrial.

cum se menționează la articolul 11, în care 
fie achizițiile de produse energetice sau de 
electricitate ating cel puțin 5% din valoarea 
producției, fie impozitul energetic național 
datorat este de cel puțin 0,5% din valoarea 
adăugată. În cadrul acestei definiții, statele 
membre pot aplica criterii mai restrictive, 
inclusiv definiții ale cifrei de afaceri, 
procesului și sectorului industrial.

Or. de

Justificare

Pragul de 3% este prea scăzut și ar fi aplicabil unui număr prea mare de întreprinderi. 
Povara administrativă ce ar rezulta ar fi disproporționată.

Amendamentul 7
Angelika Werthmann

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

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.

Or. de

Justificare

O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscal-bugetare și ecologice în 
interiorul Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar trebui inclus printre destinatarii rapoartelor. 
Această impozitare își poate realiza obiectivul fiscal numai dacă perioada de raportare va fi 
mai scurtă.

Amendamentul 8
Angelika Werthmann
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Propunere de directivă
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre publică anual 
utilizarea și redistribuirea veniturilor 
provenind din taxa pe CO2, inclusiv 
defalcarea resurselor pentru consolidare 
bugetară, redistribuirea resurselor și 
măsuri însoțitoare, inclusiv de reducere a 
fiscalității factorului muncă. 

Or. de

Justificare

Pentru a asigura o transparență maximă a utilizării resurselor, statele membre ar trebui să 
facă aceste informații accesibile publicului larg.


