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Amendamentul 21
Robert Goebbels, Werner Langen

Propunere de directivă
-

Propunere de respingere

Parlamentul European respinge 
propunerea Comisiei.

Or. en

Amendamentul 22
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Directiva 2003/96/CE a Consiliului a 
fost adoptată pentru a asigura funcționarea 
pieței interne în ceea ce privește 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității. În conformitate cu articolul 6 
din tratat, în dispozițiile directivei 
menționate au fost integrate cerințe de 
protecție a mediului, având în vedere, în 
special, protocolul de la Kyoto.

(1) Directiva 2003/96/CE a Consiliului a 
fost adoptată pentru a asigura funcționarea 
pieței interne în ceea ce privește 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității. În conformitate cu articolul 6 
din tratat, în dispozițiile directivei 
menționate au fost integrate cerințe de 
protecție a mediului, având în vedere, în 
special, Protocolul de la Kyoto. Este 
important ca, în conformitate cu articolul 
9 din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene, să se evalueze dacă se 
ține cont într-o măsură suficientă de 
protecția sănătății publice, de exemplu în 
contextul poluării aerului.

Or. nl

Amendamentul 23
Hans-Peter Martin
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Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dat fiind faptul că impozitarea 
energiei în Uniunea Europeană este o 
chestiune atât de vastă și de importantă, 
este esențial ca obiectivele stabilite în 
Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind efortul statelor membre de a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră1

să constituie baza pentru o restructurare a 
cadrului comunitar privind impozitarea 
produselor energetice și a electricității, 
aceasta fiind singura modalitate de a ține 
seama în mod adecvat de obiectivele 
politicilor privind mediul și schimbările 
climatice. Pentru a putea lăsa moștenire 
generațiilor viitoare un mediu în care se 
poate trăi, în contextul restructurării 
preconizate a impozitării energiei, 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar trebui să fie prioritară în fața 
obiectivelor statelor membre din domeniul 
politicii energetice și industriale.

_____________
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 136.

Or. de

Amendamentul 24
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru ca piața internă să 
funcționeze în mod adecvat și eficient în 
domeniul energiei, toate inițiativele și 
actele legislative ale Uniunii din acest 
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domeniu trebuie să fie coordonate 
permanent și cu atenție. Nu este suficient 
ca Directiva 2003/96/CE să devină 
compatibilă cu alte politici legate de 
domeniul energiei. Politicile respective ar 
trebui, de asemenea, să fie adaptate la 
cadrul privind impozitarea energiei. Orice 
lipsă de coerență ar avea efecte negative 
asupra îndeplinirii obiectivelor Uniunii pe 
termen lung de a asigura o creștere 
inteligentă, durabilă și favorabilă 
incluziunii.

Or. en

Justificare

Domeniul energiei a fost unul foarte activ din punct de vedere politic în ultimii ani, dar 
coordinarea dintre diversele inițiative din acest sector a lăsat de dorit. Este nevoie acum de o 
abordare mai coerentă care să creeze sinergii și să elimine inconsecvențele.

Amendamentul 25
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Impozitarea produselor energetice ar 
trebui concepută de o manieră neutră față 
de tehnologiile utilizate, pentru a permite 
noilor tehnologii să se dezvolte.

Or. nl

Amendamentul 26
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 2b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Această revizuire a Directivei 
2003/96/CE ar trebui văzută în contextul 
reformei fiscalității de mediu și al 
Strategiei Europa 2020. Dacă statele 
membre decid să aplice directiva revizuită 
astfel încât să genereze venituri mai mari, 
cel puțin o parte din resursele 
suplimentare ar trebui să fie destinate 
stimulării creării de locuri de muncă 
durabile și creșterii economice durabile 
prin reducerea fiscalității asupra forței de 
muncă de o manieră justă și echilibrată. 
Deplasând impactul fiscalității de la un 
factor de producție (forța de muncă) către 
altul (energia), s-ar îmbunătăți situația 
ocupării forței de muncă și s-ar reduce 
emisiile fără a fi afectată competitivitatea 
întreprinderilor europene.

Or. en

Justificare

Directiva revizuită ar trebui să fie un element important pentru promovarea tranziției 
ecologice: combaterea schimbărilor climatice, generarea de noi locuri de muncă verzi, 
accelerarea dezvoltării de tehnologii mai curate, precum și creșterea eficienței și economiilor 
de energie. Creșterea ecologică este crucială pentru ca întreprinderile europene să își poată 
apăra poziția pe piața mondială. Este important ca tranziția să fie stimulată prin crearea unei 
structuri fiscale mai inteligente, nu mai împovărătoare.

Amendamentul 27
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 poate reprezenta o modalitate 
rentabilă pentru statele membre de a atinge 
obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu 
efect de seră necesare conform Deciziei 

(3) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 reprezintă în general o modalitate 
rentabilă pentru statele membre de a atinge 
obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu 
efect de seră necesare conform Deciziei 
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406/2009/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 în ceea ce 
privește sursele care nu sunt incluse în 
sistemul Uniunii conform Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având 
în vedere rolul posibil al impozitării în 
legătură cu emisiile de CO2, buna 
funcționare a pieței interne necesită norme 
comune privind respectiva impozitare.

406/2009/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 în ceea ce 
privește sursele care nu sunt incluse în 
sistemul Uniunii conform Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având 
în vedere rolul actual și posibil al 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2, 
buna funcționare a pieței interne necesită 
norme comune privind respectiva 
impozitare.

Or. en

Justificare

Anumite state membre au instituit deja sisteme fiscale în legătură cu emisiile de CO2, sisteme 
care funcționează bine și sunt rentabile.

Amendamentul 28
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 poate reprezenta o modalitate 
rentabilă pentru statele membre de a atinge 
obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu 
efect de seră necesare conform Deciziei 
406/2009/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 

(3) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 poate reprezenta o modalitate 
rentabilă pentru statele membre de a atinge 
obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu 
efect de seră conform Deciziei 
406/2009/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
efortul statelor membre de a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră astfel 
încât să respecte angajamentele 
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Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 în ceea ce 
privește sursele care nu sunt incluse în 
sistemul Uniunii conform Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având 
în vedere rolul posibil al impozitării în 
legătură cu emisiile de CO2, buna 
funcționare a pieței interne necesită norme 
comune privind respectiva impozitare.

Comunității de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 în ceea ce 
privește sursele care nu sunt incluse în 
sistemul Uniunii conform Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 octombrie 2003 de 
stabilire a unui sistem de comercializare a 
cotelor de emisie de gaze cu efect de seră 
în cadrul Comunității și de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având 
în vedere rolul posibil al impozitării în 
legătură cu emisiile de CO2, buna 
funcționare a pieței interne necesită norme 
comune privind respectiva impozitare.

Or. en

Amendamentul 29
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Cu toate acestea, ar trebui să se aibă 
în vedere faptul că pot exista diferențe 
între economiile statelor membre în ceea 
ce privește mixul energetic și că procesul 
de reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră ar trebui să fie sprijinit cu 
respectarea principiului neutralității 
fiscale, garantându-se faptul că nu 
afectează negativ competitivitatea 
economiilor respective. Prezenta directivă 
ține seama de faptul că multe state 
membre elaborează în prezent strategii pe 
termen lung privind mixul energetic optim 
care să le permită să se îndrepte spre 
economii cu emisii reduse, ceea ce va 
contribui la îndeplinirea obiectivelor 
climatice stabilite de dreptul UE. Date 
fiind interesele sociale și economice 
legitime implicate, statele membre ar 
trebui să dispună de libertate în aplicarea 
impozitării legate de emisiile de CO2. 
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Dacă se bucură de această libertate, 
statele membre pot face o alegere cu 
privire la utilizarea unei componente 
privind emisiile atunci când stabilesc rata 
de impozitare pentru produsele energetice 
și electricitate.

Or. pl

Amendamentul 30
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Totuși, statele membre ar trebui să 
poată, ca până acum, să utilizeze 
impozitarea energiei la combustibilii 
pentru încălzire, carburanți și electricitate 
în diverse scopuri, fără o legătură necesară, 
specifică sau exclusivă cu reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

(4) De asemenea, statele membre ar trebui 
să poată, ca până acum, să utilizeze 
impozitarea energiei la combustibilii 
pentru încălzire, carburanți și electricitate 
în diverse scopuri, fără o legătură necesară, 
specifică sau exclusivă cu reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră.

Or. pl

Amendamentul 31
Werner Langen, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Impozitarea energiei nu ar trebui să 
se aplice recuperării de energie din 
deșeuri, în special utilizării deșeurilor 
drept combustibil alternativ, dat fiind că 
Directiva 2008/98/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 19 
noiembrie 2008 privind deșeurile și de 
abrogare a anumitor directive le impune 
producătorilor și deținătorilor de deșeuri 
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să le elimine prin modalitatea cea mai 
eficientă din punct de vedere energetic și 
din punctul de vedere al utilizării 
resurselor și acordă prioritate recuperării 
energiei în fața eliminării. 

Or. de

Amendamentul 32
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre ar trebui să își 
păstreze dreptul de a 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.

Or. en

Amendamentul 33
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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 

(5) În consecință, ar trebui să se introducă 
o dispoziție potrivit căreia impozitarea 
energiei să constea din una sau două 
componente, și anume impozitarea
obligatorie a consumului general de 
energie și, opțional, impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2.
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cele două componente. Aceasta va 
asigura, de asemenea, tratamentul 
diferențiat al combustibililor care 
reprezintă biomasă sau care sunt obținuți 
din biomasă.

Or. en

Amendamentul 34
Philippe De Backer

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 ar asigura, 
de asemenea, tratamentul diferențiat al 
combustibililor care reprezintă biomasă sau 
care sunt obținuți din biomasă. Comisia 
Europeană ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport în care să analizeze dacă, 
pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui avute în vedere și alte emisii de 
gaze nocive, în plus față de emisiile de 
CO2.

Or. nl

Amendamentul 35
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente
trebuie calculată pe baza unor criterii 
obiective, care permit tratamentul egal al 
diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării aferente emisiilor de CO2,
trebuie să se facă referire la emisiile de 
CO2 generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză, utilizând factorii de 
emisie de CO2 de referință prevăzuți în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
trebuie să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse trebuie 
impozitate pe baza factorilor de emisie de 
CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
pentru biomasă și produsele realizate din 
biomasă, și a conținutului lor energetic, 
astfel cum se specifică în anexa III la 
Directiva 2009/28/CE. Biocombustibilii și 
biolichidele definite la articolul and 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile
sunt categoric cea mai importantă 
categorie vizată. De vreme ce avantajele 
ecologice ale acestor produse variază în 
funcție de respectarea de către ele a 

(6) Fiecare dintre aceste componente ar 
trebui calculată pe baza unor criterii 
obiective, care să permită tratamentul egal 
al diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2
a combustibililor care nu sunt obținuți din 
biomasă, ar trebui să se facă referire la 
emisiile de CO2 generate de utilizarea 
fiecărui produs energetic în cauză, 
utilizând factorii de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. În scopul impozitării 
consumului general de energie, ar trebui să 
se facă referire la conținutul energetic al 
diverselor produse energetice și al 
electricității astfel cum se menționează în 
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
cazul biomasei, al biocarburanților și al 
biolichidelor, în sensul definiției de la 
articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 
2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, care nu respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, statele membre aplică 
factorul de emisie de CO2 de referință 
pentru combustibilul de încălzire 
echivalent sau carburantul echivalent 
pentru care sunt specificate în prezenta 
directivă niveluri minime de impozitare.
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criteriilor de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din respectiva directivă,
valorile specifice de referință pentru
biomasă și produse din biomasă trebuie să 
se aplice numai în cazul îndeplinirii 
acestor criterii.

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui împiedicate să impoziteze emisiile de CO2 ale combustibililor 
obținuți din biomasă în măsura în care acest lucru reflectă emisiile de CO2 nete din cursul 
ciclului de viață cauzate de producerea, rafinarea, transportul și utilizarea combustibililor 
respectivi. Acest lucru ar trebui să se aplice nu numai biocarburanților și biolichidelor, ci și 
combustibililor solizi obținuți din biomasă.

Amendamentul 36
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente 
trebuie calculată pe baza unor criterii 
obiective, care permit tratamentul egal al 
diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
trebuie să se facă referire la emisiile de 
CO2 generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză, utilizând factorii de 
emisie de CO2 de referință prevăzuți în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
trebuie să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 

(6) Fiecare dintre aceste componente ar 
trebui calculată pe baza unor criterii 
obiective, care să permită tratamentul egal 
al diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării aferente emisiilor de CO2, ar 
trebui să se facă referire la emisiile de CO2
generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză, utilizând factorii de 
emisie de CO2 de referință prevăzuți în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
ar trebui să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
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privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse trebuie impozitate 
pe baza factorilor de emisie de CO2
prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru 
biomasă și produsele realizate din biomasă, 
și a conținutului lor energetic, astfel cum se 
specifică în anexa III la Directiva 
2009/28/CE. Biocombustibilii și 
biolichidele definite la articolul and 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile
sunt categoric cea mai importantă 
categorie vizată. De vreme ce avantajele 
ecologice ale acestor produse variază în 
funcție de respectarea de către ele a 
criteriilor de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din respectiva directivă, 
valorile specifice de referință pentru 
biomasă și produse din biomasă trebuie să 
se aplice numai în cazul îndeplinirii 
acestor criterii.

privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse trebuie impozitate 
pe baza factorilor de emisie de CO2
prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru 
biomasă și produsele realizate din biomasă, 
și a conținutului lor energetic, astfel cum se 
specifică în anexa III la Directiva 
2009/28/CE. Deoarece avantajele de 
mediu ale acestor produse variază în 
funcție de măsura în care respectă 
criteriile relevante de durabilitate, valorile 
specifice de referință pentru biomasă și 
produsele obținute din biomasă ar trebui 
să se aplice doar în situațiile în care 
criteriile respective sunt respectate. 
Pentru biocarburanții și biolichidele 
definite la articolul 2 literele (h) și (i) din 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile, criteriile de 
durabilitate care se aplică sunt cele
prevăzute la articolul 17 din directiva 
respectivă. Pentru produsele obținute din 
biomasă care nu sunt biocarburanți sau 
biolichide, Comisia prezintă o propunere 
de criterii specifice de durabilitate cel 
târziu la un an de la adoptarea prezentei 
directive. Criteriile specifice de 
durabilitate se aplică produselor 
respective imediat ce propunerea este 
aprobată.

Or. en

Justificare

Criteriile de durabilitate ar trebui să se aplice nu numai biocarburanților și biolichidelor, ci 
și combustibililor solizi obținuți din biomasă. Nu ar fi rezonabil să se prevadă consecvent, 
așa cum se întâmplă în propunerea Comisiei, un tratament preferențial pentru combustibilii 
obținuți din biomasă solidă care nu îndeplinește criteriile de durabilitate. Deoarece 
elementele de durabilitate diferă oarecum între biomasa solidă și biocarburanți și biolichide, 
ar trebui elaborate criterii specifice pentru biomasa solidă care să fie aplicate în cadrul 
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prezentei directive.

Amendamentul 37
Fiona Hall, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente
trebuie calculată pe baza unor criterii 
obiective, care permit tratamentul egal al 
diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării aferente emisiilor de CO2,
trebuie să se facă referire la emisiile de 
CO2 generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză, utilizând factorii de 
emisie de CO2 de referință prevăzuți în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie,
trebuie să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse trebuie 
impozitate pe baza factorilor de emisie de 
CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
pentru biomasă și produsele realizate din 
biomasă, și a conținutului lor energetic, 
astfel cum se specifică în anexa III la 
Directiva 2009/28/CE. Biocombustibilii și 
biolichidele definite la articolul and 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE 

(6) Fiecare dintre aceste componente ar
trebui calculată pe baza unor criterii 
obiective, care să permită tratamentul egal 
al diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2
a combustibililor care nu sunt obținuți din 
biomasă, ar trebui să se facă referire la 
emisiile de CO2 generate de utilizarea 
fiecărui produs energetic în cauză, 
utilizând factorii de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. În scopul impozitării 
consumului general de energie, ar trebui să 
se facă referire la conținutul energetic al 
diverselor produse energetice și al 
electricității astfel cum se menționează în 
Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
ceea ce privește biomasa, biocarburanții și 
biolichidele în sensul definiției de la 
articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 
2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, biomasa, biocarburanții și 
biolichidele care nu respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă sunt impozitate de
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a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile
sunt categoric cea mai importantă 
categorie vizată. De vreme ce avantajele 
ecologice ale acestor produse variază în 
funcție de respectarea de către ele a 
criteriilor de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din respectiva directivă, 
valorile specifice de referință pentru
biomasă și produse din biomasă trebuie să 
se aplice numai în cazul îndeplinirii 
acestor criterii.

statele membre în funcție de factorul de 
emisie de CO2 de referință pentru
combustibilul de încălzire sau 
carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate în prezenta directivă niveluri 
minime de impozitare.

Or. en

Justificare

Statele membre nu vor fi împiedicate să impoziteze emisiile de CO2 ale combustibililor 
obținuți din biomasă în măsura în care acest lucru reflectă emisiile de CO2 nete din cursul 
ciclului de viață cauzate de producerea, rafinarea, transportul și utilizarea combustibililor 
respectivi. Acest lucru ar trebui să se aplice nu numai biocarburanților și biolichidelor, ci și 
combustibililor solizi obținuți din biomasă. Impozitarea biocarburanților și a biolichidelor în 
legătură cu emisiile de CO2 ar trebui să fi aliniată la modificările aduse criteriilor de 
durabilitate.

Amendamentul 38
Hans-Peter Martin

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente 
trebuie calculată pe baza unor criterii 
obiective, care permit tratamentul egal al 
diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
trebuie să se facă referire la emisiile de 
CO2 generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză, utilizând factorii de 
emisie de CO2 de referință prevăzuți în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 

(6) Fiecare dintre aceste componente ar 
trebui calculată pe baza unor criterii 
obiective, care să permită tratamentul egal 
al diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2, 
ar trebui să se facă referire la emisiile de 
CO2 generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză. În acest sens, ar trebui 
să se utilizeze factorii de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
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gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
trebuie să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse trebuie impozitate 
pe baza factorilor de emisie de CO2 
prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru 
biomasă și produsele realizate din biomasă, 
și a conținutului lor energetic, astfel cum se 
specifică în anexa III la Directiva 
2009/28/CE. Biocombustibilii și 
biolichidele definite la articolul and 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
sunt categoric cea mai importantă categorie 
vizată. De vreme ce avantajele ecologice 
ale acestor produse variază în funcție de 
respectarea de către ele a criteriilor de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, valorile specifice de 
referință pentru biomasă și produse din 
biomasă trebuie să se aplice numai în cazul 
îndeplinirii acestor criterii.

raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Ar trebui să se țină seama în 
mod adecvat nu numai de emisiile de CO2
generate în funcționarea de zi cu zi a 
centralelor electrice în procesul de 
producere a electricității, ci și de emisiile 
generate de activitățile de extracție a 
combustibililor necesari pentru 
alimentarea centralelor și de reprocesarea 
combustibililor respectivi. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
ar trebui să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse ar trebui
impozitate pe baza factorilor de emisie de 
CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
pentru biomasă și produsele realizate din 
biomasă și a conținutului lor energetic, 
astfel cum se specifică în anexa III la 
Directiva 2009/28/CE. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul and 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
sunt categoric cea mai importantă categorie 
vizată. De vreme ce avantajele ecologice 
ale acestor produse variază în funcție de 
măsura în care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, valorile specifice de 
referință pentru biomasă și produse din 
biomasă ar trebui să se aplice numai în 
cazul îndeplinirii acestor criterii.

Or. de
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Amendamentul 39
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente 
trebuie calculată pe baza unor criterii 
obiective, care permit tratamentul egal al 
diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
trebuie să se facă referire la emisiile de 
CO2 generate de utilizarea fiecărui produs 
energetic în cauză, utilizând factorii de 
emisie de CO2 de referință prevăzuți în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
trebuie să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse trebuie impozitate 
pe baza factorilor de emisie de CO2 
prevăzuți în Decizia 2007/589/CE pentru 
biomasă și produsele realizate din biomasă,
și a conținutului lor energetic, astfel cum se 
specifică în anexa III la Directiva 
2009/28/CE. Biocombustibilii și 
biolichidele definite la articolul and 2 
literele (h) și (i) din Directiva 2009/28/CE 
a Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 

(6) Fiecare dintre aceste componente ar 
trebui calculată pe baza unor criterii 
obiective, care să permită tratamentul egal 
al diverselor surse de energie. În scopul 
impozitării opționale în legătură cu 
emisiile de CO2, ar trebui să se facă 
referire la emisiile de CO2 generate de 
utilizarea fiecărui produs energetic în 
cauză, utilizând factorii de emisie de CO2 
de referință prevăzuți în Decizia 
2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 
de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
ar trebui să se facă referire la conținutul 
energetic al diverselor produse energetice 
și al electricității astfel cum se menționează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficiența energetică la utilizatorii 
finali și serviciile energetice și de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei și ale produselor obținute din 
biomasă. Aceste produse ar trebui
impozitate pe baza factorilor de emisie de 
CO2 prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
pentru biomasă și produsele realizate din 
biomasă și a conținutului lor energetic, 
astfel cum se specifică în anexa III la 
Directiva 2009/28/CE. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
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utilizării energiei din surse regenerabile 
sunt categoric cea mai importantă categorie 
vizată. De vreme ce avantajele ecologice 
ale acestor produse variază în funcție de 
respectarea de către ele a criteriilor de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, valorile specifice de 
referință pentru biomasă și produse din 
biomasă trebuie să se aplice numai în cazul 
îndeplinirii acestor criterii.

din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile 
sunt categoric cea mai importantă categorie 
vizată. De vreme ce avantajele ecologice 
ale acestor produse variază în funcție de 
măsura în care respectă criteriile de
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, valorile specifice de 
referință pentru biomasă și produse din 
biomasă ar trebui să se aplice numai în 
cazul îndeplinirii acestor criterii.

Or. en

Amendamentul 40
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 trebuie adaptată la aplicarea Directivei 
2003/87/CE, pentru a veni efectiv în 
completarea acesteia. Această impozitare 
ar trebui să fie aplicată tuturor utilizărilor 
produselor energetice care generează 
emisii de CO2 în instalații, în sensul 
directivei menționate, inclusiv în alte 
scopuri decât pentru încălzire, cu condiția 
ca instalația în cauză să nu facă obiectul 
schemei de comercializare a certificatelor 
de emisie prevăzute în directivă. Totuși, 
întrucât aplicarea cumulativă a ambelor 
instrumente nu ar permite reducerea 
emisiilor în afara celei realizate, în 
ansamblu, exclusiv prin sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisie, ci 
doar ar crește costul total al acestor 
reduceri, impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2 nu trebuie să se aplice 
consumului în instalațiile care fac obiectul 
acestui sistem.

(7) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 ar trebui adaptată la aplicarea 
Directivei 2003/87/CE, pentru a veni 
efectiv în completarea acesteia. Această 
impozitare ar trebui să fie aplicată tuturor 
utilizărilor produselor energetice care 
generează emisii de CO2 în instalații, în 
sensul directivei menționate, inclusiv în 
alte scopuri decât pentru încălzire, cu 
condiția ca instalația în cauză să nu facă 
obiectul sistemului de comercializare a 
cotelor de emisie prevăzute în directivă. 
Totuși, întrucât aplicarea cumulativă a 
ambelor instrumente nu ar permite 
reducerea emisiilor în afara celei realizate, 
în ansamblu, exclusiv prin sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie, ci doar 
ar crește costul total al acestor reduceri, 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
nu trebuie să se aplice consumului direct 
sau indirect în instalațiile care fac obiectul 
acestui sistem. O sarcină dublă, constând 
într-o dublă impozitare și o dublă 
reglementare, va conduce la denaturări 
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ale concurenței și trebuie exclusă.

Or. de

Amendamentul 41
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 trebuie adaptată la aplicarea Directivei 
2003/87/CE, pentru a veni efectiv în 
completarea acesteia. Această impozitare 
ar trebui să fie aplicată tuturor utilizărilor 
produselor energetice care generează 
emisii de CO2 în instalații, în sensul 
directivei menționate, inclusiv în alte 
scopuri decât pentru încălzire, cu condiția 
ca instalația în cauză să nu facă obiectul 
schemei de comercializare a certificatelor
de emisie prevăzute în directivă. Totuși, 
întrucât aplicarea cumulativă a ambelor 
instrumente nu ar permite reducerea 
emisiilor în afara celei realizate, în 
ansamblu, exclusiv prin sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisie, ci 
doar ar crește costul total al acestor 
reduceri, impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2 nu trebuie să se aplice 
consumului în instalațiile care fac obiectul 
acestui sistem.

(7) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 ar trebui adaptată la aplicarea 
Directivei 2003/87/CE, pentru a veni 
efectiv în completarea acesteia. Această 
impozitare ar trebui să fie aplicată tuturor 
utilizărilor produselor energetice care 
generează emisii de CO2 în instalații, în 
sensul directivei menționate, inclusiv în 
alte scopuri decât pentru încălzire, cu 
condiția ca instalația în cauză să nu facă 
obiectul sistemului de comercializare a 
cotelor de emisie prevăzute în directivă. 
Totuși, întrucât aplicarea cumulativă a 
ambelor instrumente nu ar permite 
reducerea emisiilor în afara celei realizate, 
în ansamblu, exclusiv prin sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie, ci doar 
ar crește costul total al acestor reduceri, 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
nu ar trebui să se aplice consumului în 
instalațiile care fac obiectul acestui sistem 
în cazul cărora certificatele nu au fost 
alocate gratuit.

Or. en

Justificare

Este oportun să se excludă de la impozitarea emisiilor de carbon sectoarele care nu 
beneficiază de alocare gratuită.
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Amendamentul 42
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 trebuie adaptată la aplicarea Directivei 
2003/87/CE, pentru a veni efectiv în 
completarea acesteia. Această impozitare 
ar trebui să fie aplicată tuturor utilizărilor 
produselor energetice care generează 
emisii de CO2 în instalații, în sensul 
directivei menționate, inclusiv în alte 
scopuri decât pentru încălzire, cu condiția 
ca instalația în cauză să nu facă obiectul 
schemei de comercializare a certificatelor
de emisie prevăzute în directivă. Totuși, 
întrucât aplicarea cumulativă a ambelor 
instrumente nu ar permite reducerea 
emisiilor în afara celei realizate, în 
ansamblu, exclusiv prin sistemul de 
comercializare a certificatelor de emisie, ci 
doar ar crește costul total al acestor 
reduceri, impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2 nu trebuie să se aplice 
consumului în instalațiile care fac obiectul 
acestui sistem.

(7) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 ar trebui adaptată la aplicarea 
Directivei 2003/87/CE, pentru a veni 
efectiv în completarea acesteia. Această 
impozitare opțională ar trebui să fie 
aplicată tuturor utilizărilor produselor 
energetice care generează emisii de CO2 în 
instalații, în sensul directivei menționate, 
inclusiv în alte scopuri decât pentru 
încălzire, cu condiția ca instalația în cauză 
să nu facă obiectul sistemului de 
comercializare a cotelor de emisie 
prevăzute în directivă. Totuși, întrucât 
aplicarea cumulativă a ambelor 
instrumente nu ar permite reducerea 
emisiilor în afara celei realizate, în 
ansamblu, exclusiv prin sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie, ci doar 
ar crește costul total al acestor reduceri, 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
nu ar trebui să se aplice consumului în 
instalațiile care fac obiectul acestui sistem.

Or. en

Amendamentul 43
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Din motive de neutralitate fiscală, 
trebuie să fie aplicate aceleași niveluri 
minime de impozitare pentru fiecare 
componentă a impozitului pe energie, 
tuturor produselor energetice cu o 

eliminat
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anumită utilizare. În cazul în care sunt 
prevăzute astfel de niveluri minime de 
impozitare egale, statele membre trebuie, 
de asemenea în scopul neutralității 
fiscale, să asigure niveluri egale de 
impozitare națională tuturor produselor 
în cauză. Dacă este cazul, se pot prevedea 
perioade tranzitorii în scopul egalizării 
acestor niveluri de impozitare.

Or. en

Amendamentul 44
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Din motive de neutralitate fiscală, 
trebuie să fie aplicate aceleași niveluri 
minime de impozitare pentru fiecare 
componentă a impozitului pe energie,
tuturor produselor energetice cu o anumită 
utilizare. În cazul în care sunt prevăzute 
astfel de niveluri minime de impozitare 
egale, statele membre trebuie, de 
asemenea în scopul neutralității fiscale, 
să asigure niveluri egale de impozitare 
națională tuturor produselor în cauză.
Dacă este cazul, se pot prevedea perioade 
tranzitorii în scopul egalizării acestor 
niveluri de impozitare.

(8) Din motive de neutralitate tehnologică, 
ar trebui să fie aplicate niveluri minime de 
impozitare tuturor produselor energetice cu 
o anumită utilizare. În domeniul politicii 
energetice nu sunt necesare niveluri egale 
de impozitare națională.

Or. de

Amendamentul 45
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 8
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Din motive de neutralitate fiscală, 
trebuie să fie aplicate aceleași niveluri 
minime de impozitare pentru fiecare 
componentă a impozitului pe energie, 
tuturor produselor energetice cu o anumită 
utilizare. În cazul în care sunt prevăzute 
astfel de niveluri minime de impozitare 
egale, statele membre trebuie, de asemenea 
în scopul neutralității fiscale, să asigure 
niveluri egale de impozitare națională 
tuturor produselor în cauză. Dacă este 
cazul, se pot prevedea perioade tranzitorii
în scopul egalizării acestor niveluri de 
impozitare.

(8) Din motive de neutralitate fiscală, ar 
trebui să fie aplicate aceleași niveluri 
minime de impozitare pentru fiecare 
componentă a impozitului pe energie, 
tuturor produselor energetice cu o anumită 
utilizare. În cazul în care sunt prevăzute 
astfel de niveluri minime de impozitare 
egale, statele membre ar trebui, de 
asemenea în scopul neutralității fiscale, să 
asigure niveluri egale de impozitare 
națională tuturor produselor în cauză. În 
ceea ce privește carburanții, ar trebui să 
fie prevăzută o perioadă tranzitorie în 
scopul egalizării acestor niveluri de 
impozitare.

Or. en

Justificare

Aplicarea deplină a principiului tratamentului egal al carburanților pare să fie problematică 
doar pentru industria auto pe termen scurt. Nu se preconizează dificultăți substanțiale în 
niciun alt sector. Prin urmare, este rezonabil să se prevadă o introducere treptată a 
neutralității depline în ceea ce privește carburanții pentru transporturi, dar nu și pentru alte 
tipuri de combustibili și alte utilizări.

Amendamentul 46
Rovana Plumb

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Din motive de neutralitate fiscală, 
trebuie să fie aplicate aceleași niveluri 
minime de impozitare pentru fiecare 
componentă a impozitului pe energie, 
tuturor produselor energetice cu o anumită 
utilizare. În cazul în care sunt prevăzute 
astfel de niveluri minime de impozitare 
egale, statele membre trebuie, de asemenea 
în scopul neutralității fiscale, să asigure 

(8) Din motive de neutralitate fiscală, ar 
trebui să fie aplicate aceleași niveluri 
minime de impozitare pentru fiecare 
componentă a impozitului pe energie, 
tuturor produselor energetice cu o anumită 
utilizare. În cazul în care sunt prevăzute 
astfel de niveluri minime de impozitare 
egale, statele membre ar trebui, de 
asemenea în scopul neutralității fiscale, să 
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niveluri egale de impozitare națională 
tuturor produselor în cauză. Dacă este 
cazul, se pot prevedea perioade tranzitorii
în scopul egalizării acestor niveluri de 
impozitare.

asigure niveluri egale de impozitare 
națională tuturor produselor în cauză. În 
ceea ce privește carburanții, ar trebui să 
fie prevăzută o perioadă tranzitorie în 
scopul egalizării acestor niveluri de 
impozitare.

Or. en

Justificare

Principiul tratamentului egal al carburanților pare să fie problematic pentru industria auto în 
viitorul apropiat. Prin urmare, este rezonabil să se prevadă o introducere treptată a 
neutralității depline în ceea ce privește carburanții pentru transporturi, dar nu și pentru alte 
tipuri de combustibili și alte utilizări.

Amendamentul 47
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 8a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8a) La stabilirea ratei de impozitare a 
combustibililor fosili și nefosili și pentru 
fiecare produs energetic din cele două 
categorii, ar trebui aplicat în mod 
echitabil principiul proporționalității. În 
cazul în care, în cadrul prezentei 
directive, sunt recomandate niveluri 
minime de impozitare egale pentru 
combustibilii fosili, pe de o parte, și 
pentru combustibilii nefosili, pe de altă 
parte, statele membre ar trebui să asigure 
niveluri minime egale de impozitare 
națională a tuturor produselor în cauză, 
fie ele din categoria combustibililor fosili, 
fie din cea a combustibililor nefosili. La 
cererea statelor membre, ar trebui să se 
prevadă perioade tranzitorii pentru a le 
permite eliminarea treptată sau derogări 
sectoriale de la domeniul de aplicare al 
prezentei directive sau de la data 
transpunerii sale în legislația lor 
națională.
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Or. en

Amendamentul 48
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Nivelurile minime de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
stabilite din perspectiva obiectivelor 
naționale pe care statele membre trebuie 
să le atingă în conformitate cu Decizia 
406/2009/CE privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020. Întrucât decizia menționată 
recunoaște că eforturile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie 
repartizate echitabil între statele membre, 
este necesară stabilirea unor perioade 
tranzitorii pentru anumite state membre.

eliminat

Or. en

Amendamentul 49
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Nivelurile minime de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
stabilite din perspectiva obiectivelor 
naționale pe care statele membre trebuie să 
le atingă în conformitate cu Decizia 
406/2009/CE privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 

(9) Nivelurile minime de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
stabilite din perspectiva obiectivelor 
naționale pe care statele membre trebuie să 
le atingă în conformitate cu Decizia 
406/2009/CE privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
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efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020. Întrucât decizia menționată 
recunoaște că eforturile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie
repartizate echitabil între statele membre, 
este necesară stabilirea unor perioade 
tranzitorii pentru anumite state membre.

efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020. Întrucât decizia menționată 
recunoaște că eforturile de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui
repartizate echitabil între statele membre, 
s-ar putea stabili perioade tranzitorii 
pentru anumite state membre. Perioadele 
respective ar trebui să fie cât mai scurte și 
cu o sferă de aplicare cât mai limitată. În 
cazul în care Uniunea hotărăște să 
crească obiectivele de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, perioadele în 
cauză ar trebui reanalizate și apoi 
modificate sau eliminate.

Or. en

Justificare

Dacă obiectivele de reducere a emisiilor de gaze de efect de seră sunt majorate, perioadele 
tranzitorii trebuie reanalizate dintr-o nouă perspectivă. Într-o astfel de situație, statele 
membre care au fost scutite inițial ar trebui să participe cel puțin într-o oarecare măsură la 
eforturile comune de reducere a emisiilor.

Amendamentul 50
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

(9) Nivelurile minime de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
stabilite din perspectiva obiectivelor 
naționale pe care statele membre trebuie să 
le atingă în conformitate cu Decizia 
406/2009/CE privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020. Întrucât decizia menționată 
recunoaște că eforturile de reducere a 

(9) Nivelurile minime de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
stabilite din perspectiva obiectivelor 
naționale pe care statele membre trebuie să 
le atingă în conformitate cu Decizia 
406/2009/CE privind efortul statelor 
membre de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră astfel încât să respecte 
angajamentele Comunității de reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 
2020. Întrucât decizia menționată 
recunoaște că eforturile de reducere a 
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emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie
repartizate echitabil între statele membre, 
este necesară stabilirea unor perioade 
tranzitorii pentru anumite state membre.

emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui
repartizate echitabil între statele membre, 
este necesară stabilirea unor perioade 
tranzitorii suficient de lungi pentru 
anumite state membre, ținând seama de 
nevoile lor sociale și de perioada necesară 
pentru restructurarea sectorului lor 
energetic.

Or. en

Amendamentul 51
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie ar trebui 
determinate, în general, pe baza nivelurilor 
minime de impozitare curente. Aceasta 
înseamnă, de asemenea, că nivelul minim 
de impozitare a consumului general de 
energie aplicabil carburanților ar trebui să 
rămână superior celui aplicat 
combustibililor pentru încălzire.

(10) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie ar trebui 
determinate, în general, pe baza nivelurilor 
minime de impozitare curente. Aceasta 
înseamnă, de asemenea, că nivelul minim 
de impozitare a consumului general de 
energie aplicabil carburanților ar trebui să 
rămână superior celui aplicat 
combustibililor pentru încălzire. Pentru a 
menține o concurență echitabilă, 
electricitatea utilizată pentru propulsarea 
vehiculelor ar trebui să fie impozitată, de 
asemenea, la o rată mai mare decât 
electricitatea utilizată în alte scopuri. În 
viitorul apropiat, electricitatea va fi 
probabil utilizată ca principală sursă se 
energie pentru sistemele de propulsie, nu 
doar pentru trenuri și automobile private, 
ci și pentru vehiculele comerciale. Prin 
urmare, pentru a preveni denaturarea 
concurenței, ratele minime de impozitare 
pentru electricitatea utilizată ca energie 
pentru sistemele de propulsie ar trebui să 
fie aliniate cu cele aplicate carburanților, 
în conformitate cu articolul 7 alineatul 
(1). Ratele minime de impozitare pentru 
electricitatea utilizată pentru propulsarea 
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vehiculelor ar trebui să fie, prin urmare, 
egale cu cele pentru motorina utilizată 
drept carburant.

Or. de

Amendamentul 52
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime 
de impozitare. Întrucât impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2 vine în 
completarea efectelor Directivei 
2003/87/CE, prețul pe piață al 
certificatelor de emisii ar trebui să fie 
monitorizat îndeaproape în examinarea 
periodică a directivei, sarcină care îi 
revine Comisiei. Nivelurile minime de 
impozitare a consumului general de 
energie ar trebui să fie aliniate automat, 
la intervale regulate, pentru a se ține 
seama de evoluția valorii lor reale, în 
vederea menținerii nivelului actual al 
armonizării ratelor; pentru a reduce 
volatilitatea care decurge din prețul 
alimentelor și al energiei, această aliniere 
ar trebui să fie realizată pe baza 
modificărilor indicelui prețurilor de 
consum armonizat la nivelul UE, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat.

eliminat

Or. en

Amendamentul 53
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 vine în completarea 
efectelor Directivei 2003/87/CE, prețul pe 
piață al certificatelor de emisii ar trebui să 
fie monitorizat îndeaproape în examinarea 
periodică a directivei, sarcină care îi revine 
Comisiei. Nivelurile minime de impozitare 
a consumului general de energie ar trebui 
să fie aliniate automat, la intervale 
regulate, pentru a se ține seama de 
evoluția valorii lor reale, în vederea 
menținerii nivelului actual al armonizării 
ratelor; pentru a reduce volatilitatea care 
decurge din prețul alimentelor și al 
energiei, această aliniere ar trebui să fie 
realizată pe baza modificărilor indicelui 
prețurilor de consum armonizat la nivelul 
UE, excluzând energia și produsele 
alimentare neprelucrate, publicat de 
Eurostat.

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 vine în completarea 
efectelor Directivei 2003/87/CE, prețul pe 
piață al certificatelor de emisii ar trebui să 
fie monitorizat îndeaproape în examinarea 
periodică a directivei, sarcină care îi revine 
Comisiei.

Or. en

Amendamentul 54
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2 vine în 
completarea efectelor Directivei 
2003/87/CE, prețul pe piață al 
certificatelor de emisii ar trebui să fie 
monitorizat îndeaproape în examinarea 

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Nivelurile minime de 
impozitare a consumului general de energie
și de impozitare în legătură cu emisiile de 
CO2 ar trebui să fie actualizate automat, la 
intervale regulate, pentru a se ține seama 
de evoluția valorii lor reale; pentru a 
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periodică a directivei, sarcină care îi 
revine Comisiei. Nivelurile minime de 
impozitare a consumului general de energie 
ar trebui să fie aliniate automat, la 
intervale regulate, pentru a se ține seama 
de evoluția valorii lor reale, în vederea 
menținerii nivelului actual al armonizării 
ratelor; pentru a reduce volatilitatea care 
decurge din prețul alimentelor și al 
energiei, această aliniere ar trebui să fie
realizată pe baza modificărilor indicelui 
prețurilor de consum armonizat la nivelul 
UE, excluzând energia și produsele 
alimentare neprelucrate, publicat de 
Eurostat.

reduce volatilitatea care decurge din prețul 
alimentelor și al energiei, aceste alinieri ar 
trebui să fie realizate pe baza modificărilor 
indicelui prețurilor de consum armonizat la 
nivelul UE, excluzând energia și produsele 
alimentare neprelucrate, publicat de 
Eurostat. Cu toate acestea, din moment ce 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
completează aplicarea Directivei 
2003/87/CE, nivelul minim de impozitare 
în legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
aliniat la prețul pieței, dacă și atunci când 
prețul pe piață al certificatelor de emisii 
este mai mare decât valoarea reală a 
nivelului de bază al CO2. Mai mult, dacă 
obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor 
de gaze cu efect de seră cresc, nivelul de 
bază al CO2 ar trebui aliniat la noile 
obiective.

Or. en

Justificare

Ar trebui indexată și componenta CO2 pentru a se asigura că rata minimă a CO2 nu își pierde 
valoarea reală. Deoarece indexul ales nu include produsele energetice, sunt evitate 
problemele de inflație. În plus, ar trebui creată o concurență loială din punctul de vedere al 
CO2 între impozitarea energetică și ETS, prin corelarea strânsă a ratei minime din această 
directivă cu prețul ETS. Astfel, se stabilesc stimulente previzibile și juste pentru reducerea 
emisiilor de CO2 în toate sectoarele societății.

Amendamentul 55
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 vine în completarea 
efectelor Directivei 2003/87/CE, prețul pe 
piață al certificatelor de emisii ar trebui să 
fie monitorizat îndeaproape în examinarea 

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 vine în completarea 
efectelor Directivei 2003/87/CE, prețul pe 
piață al certificatelor de emisii ar trebui să 
fie monitorizat îndeaproape în examinarea 
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periodică a directivei, sarcină care îi revine 
Comisiei. Nivelurile minime de impozitare 
a consumului general de energie ar trebui 
să fie aliniate automat, la intervale 
regulate, pentru a se ține seama de evoluția 
valorii lor reale, în vederea menținerii 
nivelului actual al armonizării ratelor; 
pentru a reduce volatilitatea care decurge 
din prețul alimentelor și al energiei, această 
aliniere ar trebui să fie realizată pe baza 
modificărilor indicelui prețurilor de 
consum armonizat la nivelul UE, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat.

periodică a directivei, sarcină care îi revine 
Comisiei. Nivelurile minime de impozitare 
a consumului general de energie ar trebui 
să fie reevaluate, la intervale regulate, de 
către Consiliu, după consultarea 
Comisiei, a Parlamentului și a părților 
interesate relevante pentru a se ține seama 
de evoluția valorii lor reale; pentru a 
reduce volatilitatea care decurge din prețul 
alimentelor și al energiei, această 
reevaluare periodică ar trebui să fie 
realizată pe baza modificărilor indicelui 
prețurilor de consum armonizat la nivelul 
UE, excluzând energia și produsele 
alimentare neprelucrate, publicat de 
Eurostat.

Or. en

Amendamentul 56
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 vine în completarea 
efectelor Directivei 2003/87/CE, prețul pe 
piață al certificatelor de emisii ar trebui să 
fie monitorizat îndeaproape în examinarea 
periodică a directivei, sarcină care îi revine 
Comisiei. Nivelurile minime de impozitare 
a consumului general de energie ar trebui 
să fie aliniate automat, la intervale 
regulate, pentru a se ține seama de evoluția 
valorii lor reale, în vederea menținerii 
nivelului actual al armonizării ratelor;
pentru a reduce volatilitatea care decurge 
din prețul alimentelor și al energiei, această 
aliniere ar trebui să fie realizată pe baza 
modificărilor indicelui prețurilor de 
consum armonizat la nivelul UE, 

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Întrucât impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 vine în completarea 
efectelor Directivei 2003/87/CE, tendințele 
înregistrate de prețul real pe piață al 
certificatelor de emisii trebuie să fie
constituie referința pentru stabilirea ratei 
de impozitare în legătură cu emisiile de 
CO2 în examinarea periodică a directivei, 
sarcină care îi revine Comisiei. Nivelurile 
minime de impozitare a consumului 
general de energie ar trebui să fie aliniate 
automat, la intervale regulate, pentru a se 
ține seama de evoluția valorii lor reale, în 
vederea menținerii nivelului actual al 
armonizării ratelor; pentru a reduce 
volatilitatea care decurge din prețul 
alimentelor și al energiei, această aliniere 
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excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat.

ar trebui să fie realizată pe baza 
modificărilor indicelui prețurilor de 
consum armonizat la nivelul UE, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat.

Or. de

Amendamentul 57
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Dată fiind natura complexă a 
cerințelor pe care ar trebui să le 
îndeplinească cele două componente ale 
noului sistem, și anume impozitarea 
energiei și impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2, pentru a garanta buna 
administrare a sistemului trebuie 
prevăzute reguli clare la toate nivelurile, 
care să fie, în interesul consumatorilor, 
transparente și ușor de înțeles. 

Or. de

Amendamentul 58
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 
cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la 
un nivel mai redus – creează un efect de 
denaturare în raport cu benzina, 

eliminat
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principalul combustibil concurent. 
Articolul 7 din Directiva 2003/96/CE 
prevede, prin urmare, primele etape ale 
unei alinieri progresive la nivelul minim 
de impozitare aplicabil benzinei. Este 
necesară completarea acestei alinieri și 
trecerea progresivă la un context în care 
motorina și benzina să beneficieze de 
același nivel de impozitare.

Or. fi

Amendamentul 59
Riikka Manner

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 
cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la un 
nivel mai redus – creează un efect de 
denaturare în raport cu benzina, principalul 
combustibil concurent. Articolul 7 din 
Directiva 2003/96/CE prevede, prin 
urmare, primele etape ale unei alinieri 
progresive la nivelul minim de impozitare 
aplicabil benzinei. Este necesară 
completarea acestei alinieri și trecerea 
progresivă la un context în care motorina 
și benzina să beneficieze de același nivel 
de impozitare.

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 
cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la un 
nivel mai redus – creează un efect de 
denaturare în raport cu benzina, principalul 
combustibil concurent. Articolul 7 din 
Directiva 2003/96/CE prevede, prin 
urmare, primele etape ale unei alinieri 
progresive la nivelul minim de impozitare 
aplicabil benzinei.

Or. en

Justificare

Motorina este încă un combustibil important pentru utilizarea comercială. Dacă ratele de 
impozitare ar fi aliniate, prețul motorinei ar crește în multe state membre. Nu ar fi corectă 
diminuarea competitivității industriei de transport, de exemplu prin alinierea ratelor minime 
de impozitare aplicate benzinei și motorinei.
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Amendamentul 60
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 
cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la un 
nivel mai redus – creează un efect de 
denaturare în raport cu benzina, principalul 
combustibil concurent. Articolul 7 din 
Directiva 2003/96/CE prevede, prin 
urmare, primele etape ale unei alinieri 
progresive la nivelul minim de impozitare 
aplicabil benzinei. Este necesară
completarea acestei alinieri și trecerea 
progresivă la un context în care motorina și 
benzina să beneficieze de același nivel de 
impozitare.

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 
cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la un 
nivel mai redus – creează un efect de 
denaturare în raport cu benzina, principalul 
combustibil concurent. Articolul 7 din 
Directiva 2003/96/CE prevede, prin 
urmare, primele etape ale unei alinieri 
progresive la nivelul minim de impozitare 
aplicabil benzinei. Sunt necesare 
finalizarea acestei alinieri și trecerea 
progresivă la un context în care motorina și 
benzina să beneficieze de același nivel de 
impozitare. Cu toate acestea, ar trebui să 
se prevadă perioade tranzitorii pentru a 
facilita transpunerea directivei în dreptul 
național al statelor membre.

Or. en

Amendamentul 61
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 
cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la un 
nivel mai redus – creează un efect de 

(12) În sectorul carburanților, s-ar putea 
considera că nivelul minim de impozitare 
mai favorabil aplicabil motorinei – un 
produs utilizat în cea mai mare parte în 
scopuri comerciale și, astfel, impozitat în 
mod tradițional la un nivel mai redus –
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denaturare în raport cu benzina, principalul 
combustibil concurent. Articolul 7 din 
Directiva 2003/96/CE prevede, prin 
urmare, primele etape ale unei alinieri 
progresive la nivelul minim de impozitare 
aplicabil benzinei. Este necesară 
completarea acestei alinieri și trecerea 
progresivă la un context în care motorina și 
benzina să beneficieze de același nivel de 
impozitare.

creează un efect de denaturare în raport cu 
benzina, principalul combustibil concurent.
Articolul 7 din Directiva 2003/96/CE 
prevede, prin urmare, primele etape ale 
unei alinieri progresive la nivelul minim de 
impozitare aplicabil benzinei. Este
rezonabil să se finalizeze această aliniere 
și să se treacă progresiv la un context în 
care motorina și benzina să beneficieze de 
același nivel de impozitare.

Or. en

Justificare

Ar trebui ca textul să fie mai nuanțat.

Amendamentul 62
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12a) Aplicarea noii structuri de 
impozitare va implica majorarea ratei de 
impozitare pentru motorină, pentru a o 
alinia la rata aplicabilă benzinei. Acest 
lucru ar putea pune sub semnul întrebării 
atât decizia industriei europene a 
automobilelor de a se axa pe motoare cu 
combustie convenționale, curate și 
eficiente din punct de vedere energetic, 
cât și atingerea țintelor UE de reducere a 
emisiilor de CO2, deoarece valorile limită 
de CO2 stabilite pot fi realizate doar dacă 
un număr suficient de mare dintre 
vehiculele aflate în circulație 
funcționează cu motorină. Trebuie 
adoptate măsuri flexibile adecvate pentru 
a se asigura că nu sunt puse în pericol 
competitivitatea sectorului automobilelor 
și succesul strategiei de reducere a 
emisiilor de CO2 din acest sector. Taxele 
pe vânzări, taxele de înmatriculare și 
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taxele anuale pentru deținerea unui 
autovehicul trebuie armonizate și, ca 
principiu, stabilite doar pe baza emisiilor 
de CO2 ale vehiculelor.

Or. de

Amendamentul 63
Markus Ferber

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziție pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerința de îmbunătățire a 
eficienței energetice și cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului 
și, prin urmare, trebuie eliminată.
Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2003/96/CE autorizează statele membre să 
aplice o rată redusă de impozitare asupra 
motorinei pentru încălzire. Această 
dispoziție nu mai este compatibilă cu 
buna funcționare a pieței interne și cu 
obiectivele mai ample ale tratatului și, 
prin urmare, trebuie eliminată.

(13) Doar ratele minime de impozitare ar 
trebui stabilite în funcție de conținutul 
energetic al carburanților, care conduce 
la aplicarea unor rate diferite de 
impozitare pentru motorină și benzină. 
Statele membre trebuie să fie în 
continuare libere să își stabilească 
propriile rate de impozitare pentru 
motorină și benzină, în conformitate cu 
principiul suveranității naționale în 
domeniul fiscal, cu condiția să nu 
stabilească impozite mai mici decât ratele 
minime prevăzute în prezenta directivă. 
În mod similar, statele membre trebuie să 
aibă posibilitatea de a impune rate diferite 
pentru motorina utilizată în scopuri 
private sau în scopuri comerciale. În 
domeniul vehiculelor comerciale, 
concurența dintre motorina și benzina 
utilizate drept carburanți este irelevantă, 
deoarece toate vehiculele comerciale sunt 
echipate cu motoare diesel și nu se 
întrevede posibilitatea înlocuirii lor cu 
motoare pe benzină în viitor. Vehiculele 
comerciale utilizate pentru transporturile 
rutiere de mărfuri plătesc deja taxe pentru 
costurile pe care le generează în domeniul 
infrastructurii, taxele de drum fiind 
calculate în funcție de timp sau de 
distanță. Prin urmare, acesta este un 
motiv justificat pentru a permite statelor 
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membre să aplice pentru motorina 
utilizată de anumite tipuri de vehicule 
comerciale o rată mai mică de impozitare 
decât cea aplicată motorinei utilizate în 
scopuri necomerciale. În acest context, 
ratele naționale de impozitare pentru 
motorina utilizată în scopuri comerciale 
nu pot fi mai mici decât ratele minime de 
impozitare pentru motorina utilizată drept 
carburant.

Or. de

Amendamentul 64
Riikka Manner

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziție pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerința de îmbunătățire a 
eficienței energetice și cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului 
și, prin urmare, trebuie eliminată.
Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2003/96/CE autorizează statele membre să 
aplice o rată redusă de impozitare asupra 
motorinei pentru încălzire. Această 
dispoziție nu mai este compatibilă cu buna 
funcționare a pieței interne și cu 
obiectivele mai ample ale tratatului și, prin 
urmare, trebuie eliminată.

(13) Posibilitatea statelor membre de a 
aplica un nivel de impozitare mai scăzut 
utilizării comerciale față de utilizarea 
necomercială a motorinei drept carburant 
va fi menținută. Articolul 9 alineatul (2) 
din Directiva 2003/96/CE autorizează 
statele membre să aplice o rată redusă de 
impozitare asupra motorinei pentru 
încălzire. Această dispoziție nu mai este 
compatibilă cu buna funcționare a pieței 
interne și cu obiectivele mai ample ale 
tratatului și, prin urmare, ar trebui
eliminată.

Or. en

Justificare

Ar trebui să li se dea în continuare statelor membre posibilitate de a aplica motorinei 
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utilizate drept carburant în scopuri comerciale un nivel de impozitare mai scăzut decât 
motorinei utilizate drept carburant în scopuri necomerciale, întrucât, pentru moment, nu 
există un carburant alternativ care să fie utilizat în transporturile comerciale.

Amendamentul 65
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziție pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerința de îmbunătățire a 
eficienței energetice și cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului și, 
prin urmare, trebuie eliminată. Articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE 
autorizează statele membre să aplice o rată 
redusă de impozitare asupra motorinei 
pentru încălzire. Această dispoziție nu mai 
este compatibilă cu buna funcționare a 
pieței interne și cu obiectivele mai ample 
ale tratatului și, prin urmare, trebuie
eliminată.

(13) În ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a motorinei
drept carburant, această dispoziție pare să 
nu mai fie compatibilă cu cerința de 
îmbunătățire a eficienței energetice și cu 
necesitatea de abordare a impactului din ce 
în ce mai puternic al transportului asupra 
mediului și, prin urmare, ar trebui
eliminată. Pentru a oferi întreprinderilor 
de transport ocazia de a se adapta la noile 
reglementări, ar trebui stabilită o 
perioadă tranzitorie până în 2023.
Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2003/96/CE autorizează statele membre să 
aplice o rată redusă de impozitare asupra 
motorinei pentru încălzire. Această 
dispoziție nu mai este compatibilă cu buna 
funcționare a pieței interne și cu 
obiectivele mai ample ale tratatului și, prin 
urmare, ar trebui eliminată.

Or. nl

Amendamentul 66
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziție pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerința de îmbunătățire a 
eficienței energetice și cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului și, 
prin urmare, trebuie eliminată. Articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE 
autorizează statele membre să aplice o rată 
redusă de impozitare asupra motorinei 
pentru încălzire. Această dispoziție nu mai 
este compatibilă cu buna funcționare a 
pieței interne și cu obiectivele mai ample 
ale tratatului și, prin urmare, trebuie
eliminată.

(13) În ceea ce privește posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a motorinei
drept carburant, această dispoziție pare să 
nu mai fie compatibilă cu cerința de 
îmbunătățire a eficienței energetice și cu 
necesitatea de abordare a impactului din ce 
în ce mai puternic al transportului asupra 
mediului și, prin urmare, ar trebui
eliminată. Pentru a asigura corectitudinea 
și pentru a putea garanta condiții de
concurență echitabile în cazul diverselor 
mijloace de transport de marfă care 
folosesc carburanți, carburanții și alte 
produse energetice folosite în transportul 
aerian și maritim ar trebui impozitate în 
consecință. Articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2003/96/CE autorizează statele 
membre să aplice o rată redusă de 
impozitare asupra motorinei pentru 
încălzire. Această dispoziție nu mai este 
compatibilă cu buna funcționare a pieței 
interne și cu obiectivele mai ample ale 
tratatului și, prin urmare, ar trebui
eliminată.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată impozita produsele energetice utilizate pentru activitățile 
aeriene și maritime.

Amendamentul 67
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce privește posibilitatea (13) Posibilitatea statelor membre de a 
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statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
față de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziție pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerința de îmbunătățire a 
eficienței energetice și cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului 
și, prin urmare, trebuie eliminată. 
Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2003/96/CE autorizează statele membre să 
aplice o rată redusă de impozitare asupra 
motorinei pentru încălzire. Această 
dispoziție nu mai este compatibilă cu buna 
funcționare a pieței interne și cu 
obiectivele mai ample ale tratatului și, prin 
urmare, trebuie eliminată.

aplica un nivel de impozitare mai scăzut 
utilizării comerciale față de utilizarea 
necomercială a motorinei drept carburant 
este importantă din punct de vedere 
economic, deoarece costurile cu 
transportul reprezintă o parte 
semnificativă a structurii costurilor 
suportate de întreprinderi, în special în 
țările în care distanțele parcurse sunt 
lungi, și, prin urmare, ar trebui să fie 
menținută. Articolul 9 alineatul (2) din 
Directiva 2003/96/CE autorizează statele 
membre să aplice o rată redusă de 
impozitare asupra motorinei pentru 
încălzire. Această dispoziție nu mai este 
compatibilă cu buna funcționare a pieței 
interne și cu obiectivele mai ample ale 
tratatului și, prin urmare, ar trebui
eliminată.

Or. fi

Amendamentul 68
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care îl are impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2, asupra sectoarelor sau a 
subsectoarelor considerate a fi expuse 
unui risc important de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon, în temeiul articolului
10 alineatul (13) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE. În consecință, este necesar 
să se prevadă măsuri tranzitorii 
corespunzătoare care ar trebui să 
mențină, de asemenea, eficiența din 
punctul de vedere al protecției mediului a 
impozitării aferente emisiilor de CO2.

eliminat
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Or. en

Justificare

Numărul limitat de sectoare și instalații afectate în realitate de relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon nu justifică această soluție. Statele membre ar trebui să compenseze prin ajutoare 
de stat orice risc demonstrat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru industriile cu 
un consum mare de energie din cauza impozitării energiei.

Amendamentul 69
Bernd Lange

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care îl are impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2, asupra sectoarelor sau a 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, în temeiul articolului 10 
alineatul (13) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE. În consecință, este necesar să 
se prevadă măsuri tranzitorii
corespunzătoare care ar trebui să mențină, 
de asemenea, eficiența din punctul de 
vedere al protecției mediului a impozitării 
aferente emisiilor de CO2.

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care noua structură fiscală l-ar avea
asupra sectoarelor sau a subsectoarelor 
considerate a fi expuse unui risc important 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon.  
În consecință, este necesar să se prevadă 
măsuri corespunzătoare care să mențină, de 
asemenea, eficiența din punctul de vedere 
al protecției mediului a impozitării în 
legătură cu emisiile de CO2.

Or. de

Amendamentul 70
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care îl are impozitarea în legătură cu 

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care îl are impozitarea opțională în 
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emisiile de CO2, asupra sectoarelor sau a 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon, în temeiul articolului 10 
alineatul (13) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE. În consecință, este necesar să 
se prevadă măsuri tranzitorii 
corespunzătoare care ar trebui să mențină, 
de asemenea, eficiența din punctul de 
vedere al protecției mediului a impozitării 
aferente emisiilor de CO2.

legătură cu emisiile de CO2 asupra 
sectoarelor sau a subsectoarelor 
considerate a fi expuse unui risc important 
de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, 
în temeiul articolului 10 alineatul (13) 
litera (a) din Directiva 2003/87/CE. În 
consecință, este necesar să se prevadă 
măsuri tranzitorii corespunzătoare care să 
mențină, de asemenea, eficiența din 
punctul de vedere al protecției mediului a 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2.

Or. en

Amendamentul 71
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Orice restructurare a impozitării 
energiei trebuie să se asigure că 
sectoarele care nu sunt incluse în sistemul 
de comercializare a cotelor de emisie nu 
sunt penalizate în legătură cu domenii 
care nu fac obiectul sistemului în cauză.

Or. de

Amendamentul 72
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în 
vederea asigurării consecvenței 
semnalului de preț asociat emisiilor de 

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferențiate în anumite cazuri. De 
asemenea, posibilitatea aplicării unui nivel 
de impozitare mai scăzut carburanților 
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CO2, posibilitatea ca statele membre să 
diferențieze ratele naționale ar trebui să 
fie limitată la impozitarea consumului 
general de energie. De asemenea, 
posibilitatea aplicării unui nivel de 
impozitare mai scăzut carburanților 
utilizați de taximetre nu mai este 
compatibilă cu obiectivul politicilor de 
promovare a combustibililor alternativi, 
nici cu cel al politicilor de promovare a 
vectorilor de energie și combustibililor
alternativi și de utilizare a vehiculelor 
ecologice în transportul urban și, prin 
urmare, trebuie eliminată.

utilizați de taximetre nu mai este 
compatibilă cu obiectivul politicilor de 
promovare a combustibililor și a vectorilor 
de energie alternativi și a utilizării
vehiculelor ecologice în transportul urban 
și, prin urmare, ar trebui eliminată.

Or. en

Amendamentul 73
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în 
vederea asigurării consecvenței semnalului 
de preț asociat emisiilor de CO2, 
posibilitatea ca statele membre să 
diferențieze ratele naționale ar trebui să fie 
limitată la impozitarea consumului general 
de energie. De asemenea, posibilitatea 
aplicării unui nivel de impozitare mai 
scăzut carburanților utilizați de taximetre 
nu mai este compatibilă cu obiectivul 
politicilor de promovare a combustibililor
alternativi, nici cu cel al politicilor de 
promovare a vectorilor de energie și 
combustibililor alternativi și de utilizare a 
vehiculelor ecologice în transportul urban 
și, prin urmare, trebuie eliminată.

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în 
vederea asigurării consecvenței semnalului 
de preț asociat emisiilor de CO2, 
posibilitatea ca statele membre să 
diferențieze ratele naționale ar trebui să fie 
limitată la impozitarea consumului general 
de energie. De asemenea, posibilitatea 
aplicării unui nivel de impozitare mai 
scăzut carburanților derivați din petrol și
utilizați de taximetre nu mai este 
compatibilă cu obiectivul politicilor de 
promovare a combustibililor și a vectorilor 
de energie alternativi și a utilizării
vehiculelor ecologice în transportul urban 
și, prin urmare, ar trebui eliminată.

Or. en
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Justificare

Gazul natural/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol și 
generează emisii de substanțe toxice sau cancerigene extrem de reduse, emisii de particule 
aproape de zero, nicio emisie de hidrocarburi reactive, emisii reduse de NOx, precum și un 
nivel de zgomot redus, ceea ce îl face un carburant ideal într-un cadru urban. Raportul din 
25 ianuarie 2011 al Grupului de experți în domeniul combustibililor folosiți în transport
arată că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul dintre principalii carburanți 
alternativi din transportul urban.

Amendamentul 74
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Deoarece introducerea vehiculelor 
electrice și hibride este crucială pentru 
reducerea dependenței de carburanții din 
surse neregenerabile în sectorul 
transporturilor, statele membre ar trebui 
să aibă, pentru o perioadă limitată, 
posibilitatea de a aplica o scutire sau o 
reducere a nivelului de impozitare a 
energiei electrice utilizate pentru 
alimentarea acestor vehicule.

Or. en

Justificare

Electrificarea este un element important în asigurarea caracterului durabil al sectorului 
transporturilor. Deoarece impactul total al acestor vehicule din punctul de vedere al emisiilor 
este strâns legat de cât de curată este electricitatea utilizată, ele nu sunt neapărat foarte puțin 
dăunătoare mediului în toate statele membre pe termen scurt. Cu toate acestea, pe termen 
lung aceste tehnologii foarte eficiente deschid calea pentru crearea unor sisteme de transport 
cu adevărat durabile.

Amendamentul 75
Rovana Plumb

Propunere de directivă
Considerentul 17
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al 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. Pentru a 
asigura limitarea impactului acestora 
asupra pieței interne, scutirile și reducerile 
ar trebui aplicate exclusiv activităților 
private.

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 
ar trebui să facă parte din măsurile sociale 
puternice și cuprinzătoare definite de 
statele membre. , În scopul acordării unui 
tratament egal al surselor de energie, 
posibilitatea aplicării acestor scutiri și 
reduceri ar trebui 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.

Or. en

Justificare

Aspectul social este crucial atunci când este vorba de reglementarea sectorului energetic. Ar 
trebui să se prevadă în mod clar că, în contextul prezentei directive, statele membre au 
responsabilitatea de a adopta măsuri de sprijin pentru gospodăriile care se confruntă sau 
riscă să se confrunte cu sărăcia energetică.

Amendamentul 76
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al 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. Pentru a asigura limitarea 
impactului acestora asupra pieței interne, 

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile
împiedică emiterea de semnale corecte 
privind prețurile. În interesul unei 
eficiențe energetice sporite și al unor 
reduceri mai mari de emisii, acest scutiri 
sau reduceri nu ar trebui să mai fie
acceptate după expirarea perioadei de 
tranziție. Ar fi de dorit ca, după ce au dat 
semnale privind prețurile, statele membre 
să ajute gospodăriile cu venituri scăzute și 
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scutirile și reducerile ar trebui aplicate 
exclusiv activităților private.

organizațiile caritabile din motive sociale.
Astfel, costurile energetice sporite pentru 
acest grup țintă pot fi compensate prin 
intermediul unor măsuri sociale 
suplimentare.

Or. nl

Amendamentul 77
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al 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. Pentru a asigura limitarea 
impactului acestora asupra pieței interne, 
scutirile și reducerile ar trebui aplicate 
exclusiv activităților private.

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile
ar însemna pierderea unui stimulent 
important pentru reducerea facturilor și a 
consumului de energie. Veniturile 
obținute prin impozitarea energiei ar 
trebui folosite pentru a contribui la 
protejarea persoanelor cu venituri mici și 
deosebit de vulnerabile, pentru proiecte de 
renovare a locuințelor sociale sau a 
locuințelor celor care suferă de sărăcie 
energetică. În unele state membre, 
costurile de încălzire mai mari sunt deja 
contrabalansate prin plata unor ajutoare 
sociale mai mari sau prin măsuri sociale 
suplimentare. Statele membre ar trebui să 
fie obligate să informeze Comisia cu 
privire la măsurile pe care le iau pentru 
protejarea persoanelor cu venituri mici.

Or. en

Justificare

Scutirea tuturor gospodăriilor ar slăbi forța stimulentelor pentru economisirea energiei și ar 
încuraja evitarea unor soluții de termoficare mai eficiente, denaturând astfel EU ETS. 
Veniturile obținute din impozitarea energiei ar trebui utilizate în sprijinul categoriilor mai 
sărace ale societății și al măsurilor de economisire a energiei.
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Amendamentul 78
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul
gospodăriilor și al 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. Pentru a asigura limitarea 
impactului acestora asupra pieței interne, 
scutirile și reducerile ar trebui aplicate 
exclusiv activităților private.

(17) În vederea instituirii stimulentelor 
potrivite pentru investiții în economisirea 
energiei și sporirea eficienței energetice, 
posibilitatea prevăzută la articolul 15 de a 
acorda scutiri și reduceri gospodăriilor și 
organizațiilor caritabile ar trebui eliminată 
după o îndelungată perioadă de eliminare 
progresivă. În statele membre în care 
aceste măsuri afectează prețurile energiei, 
gospodăriile cu venituri reduse și 
organizațiile caritabile ar trebui să 
beneficieze de compensații prin 
intermediul unor măsuri sociale solide și 
cuprinzătoare.

Or. en

Justificare

Scutirea, în forma sa actuală - fără a adăuga motorina pentru încălzire - ar trebui să fie 
eliminată pe termen lung pentru a spori atractivitatea stimulentelor pentru economisirea 
energiei și sporirea eficienței energetice. În același timp, gospodăriile cu venituri reduse și 
organizațiile caritabile ar trebui să beneficieze de o compensare prin măsuri sociale. Atunci 
când este aplicată, scutirea reduce presiunea exercitată de preț - descurajând în mod clar 
investițiile în renovarea clădirilor și în termoficare, de exemplu - și, astfel, contribuie la 
pasivitatea gospodăriilor în ceea ce privește limitarea consumului de energie.

Amendamentul 79
Leonardo Domenici

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat 
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 

eliminat
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niveluri minime mai reduse ale 
impozitării consumului general de energie 
sau posibilitatea de a scuti de la 
impozitare aceste produse energetice nu 
se mai justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, trebuie eliminate pe termen 
mediu.

Or. it

Justificare

Legătura automată dintre aplicarea unor taxe mai mari asupra gazului petrolier lichefiat și a 
metanului utilizate drept carburanți pentru autovehicule și creșterea cotei de piață a surselor 
regenerabile de energie nu se bucură de o solidă justificare tehnică sau bazată pe piață. 
Chiar și în statele membre în care există o tradiție puternică a utilizării gazului drept 
carburant, utilizarea biocarburanților se află în creștere constantă, în conformitate cu 
obligațiile stabilite în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului 
privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 80
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat 
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale 
impozitării consumului general de energie 
sau posibilitatea de a scuti de la 
impozitare aceste produse energetice nu 
se mai justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, trebuie eliminate pe termen 
mediu.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 81
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare
aceste produse energetice nu se mai 
justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, trebuie eliminate pe termen mediu.

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) utilizat drept carburant pentru 
autovehicule, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare
acest produs energetic nu se mai justifică, 
în special având în vedere necesitatea de a 
crește cota de piață a surselor regenerabile 
de energie, și, prin urmare, ar trebui
eliminate pe termen mediu. În cazul 
gazelor naturale și al biometanului 
utilizate drept carburanți pentru 
autovehicule, avantajele sub forma unor 
niveluri minime inferioare de impozitare 
generală a consumului de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice ar trebui să fie 
eliminate numai după o evaluare, până în 
2023, a punerii în aplicare a prezentei 
directive, referitoare la nivelul de 
impozitare aplicabil gazelor naturale 
folosite în transportul rutier. Printre 
altele, această evaluare ar trebui să 
analizeze progresele realizate în ceea ce 
privește disponibilitatea gazelor naturale 
și a biometanului, dezvoltarea rețelei de 
stații de alimentare în Uniune, cota de 
piață a vehiculelor pe bază de gaze 
naturale în Uniune, inovarea și 
dezvoltarea tehnologică în domeniul 
biometanului utilizat drept carburant în 
transporturi și valoarea reală a nivelului 
minim de impozitare.

Or. en

Justificare

Dezvoltarea biometanului este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, prin 
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urmare, de un tratament fiscal favorabil care să permită dezvoltarea infrastructurii de 
alimentare cu gaz metan. Reprezentând alternativa disponibilă pentru carburanții derivați 
din petrol, gazul metan generează emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx și contribuie la 
îmbunătățirea calității aerului din mediul urban și la reducerea nivelului de zgomot și a 
emisiilor de CO2. O „clauză de revizuire” constituie instrumentul legislativ adecvat de 
evaluare a necesității de a menține un tratament fiscal favorabil pentru carburanții 
alternativi.

Amendamentul 82
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice nu se mai
justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, trebuie eliminate pe termen 
mediu.

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice nu se justifică pe 
termen lung și, prin urmare, ar trebui
eliminate. Cu toate acestea, întrucât aceste 
produse au un impact mai puțin dăunător 
asupra mediului în comparație cu alți 
combustibili fosili și întrucât 
infrastructura de distribuire aferentă 
acestora ar putea fi utilă în introducerea 
unor alternative din surse regenerabile, 
avantajele respective ar trebui eliminate 
treptat. 

Or. en

Justificare

Deși gazul petrolier lichefiat și gazele naturale nu sunt forme sustenabile de energie, ele 
reprezintă elemente rezonabile ale mixului energetic pe termen mediu. În primul rând, aceste 
produse generează emisii mai scăzute de CO2 și de NOx decât alți combustibili fosili. În al 
doilea, rând, infrastructura lor, în special în cazul gazelor naturale, ar putea facilita 
introducerea unor alternative din surse regenerabile. Prin urmare, ar trebui permise reduceri 
fiscale de până la 50% până în 2028, dar numai atât timp cât etapele de dezvoltare a cotelor 
scăzute de piață se află încă în curs.



AM\883480RO.doc 51/146 PE475.931v01-00

RO

Amendamentul 83
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice nu se mai 
justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, trebuie eliminate pe termen 
mediu.

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice nu se mai 
justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, ar trebui eliminate treptat.

Or. en

Amendamentul 84
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Scopul prezentei directive este să 
faciliteze realizarea obiectivelor globale 
ale politicilor Uniunii privind energia și 
schimbările climatice. Introducerea 
sectorului aviației în sistemul Uniunii de 
comercializare a cotelor de emisii prin 
intermediul Directivei 2008/101/CE 
reflectă ambiția de a reduce emisiile de 
gaze cu efect de seră din acest sector. În 
cazul în care, până la 31 decembrie 2011, 
nu va fi încheiat niciun acord 
internațional care să includă emisiile 
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maritime internaționale în obiectivele sale 
de reducere, Comisia se angajează să 
propună măsuri care să includă, de 
asemenea, aceste emisii în cadrul 
angajamentului Uniunii Europene de 
reducere a gazelor cu efect de seră. 
Posibilitatea acordată statelor membre de 
a impozita produsele energetice utilizate 
în transportul aerian și maritim în același 
mod în care sunt impozitate alte produse 
energetice utilizate în transporturi este 
esențială pentru asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile, pentru 
independența energetică a Uniunii, 
precum și ca stimulent pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice.

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să impoziteze produsele energetice utilizate pentru 
activitățile aeriene și maritime.

Amendamentul 85
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Scopul prezentei directive este să 
contribuie la punerea în aplicare a 
obiectivelor globale ale Uniunii în 
domeniul politicii în materie de energie și 
climă. Extinderea sistemului UE de 
comercializare a cotelor de emisii la 
transportul aerian prin 
Directiva 2008/101/CE clarifică intenția 
fermă de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră în acest sector. În cazul în 
care, până la 31 decembrie 2011, nu se 
încheie niciun acord internațional care să 
includă emisiile din sectorul maritim 
internațional și care să conțină obiective 
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ambițioase de reducere a acestora, 
Comisia ar trebui să facă o propunere 
care să includă aceste emisii în cadrul 
angajamentului asumat de Uniune cu 
privire la reducerea gazelor cu efect de 
seră. Impozitarea produselor energetice 
utilizate în activitățile aeriene și maritime, 
precum și a altor produse energetice este 
esențială pentru independența energetică 
a Uniunii, reprezentând un stimulent 
important pentru creșterea eficienței 
energetice. Ar trebui luate măsuri pentru 
a se garanta faptul că aplicarea acestor 
măsuri de impozitare nu va fi suportată de 
consumatori prin repercutarea costurilor 
asupra lor.

Or. en

Justificare

Nu se justifică interdicția aplicată statelor membre de a impozita produsele energetice 
utilizate în activitățile aeriene și maritime. Dacă nu pot aplica măsuri fiscale în cazul 
produselor energetice utilizate în activitățile aeriene și maritime, statele membre nu își pot 
îndeplini în mod rentabil angajamentele asumate cu privire la politicile UE privind energia și 
schimbările climatice.

Amendamentul 86
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigație în 
apele comunitare, precum și electricitatea 
produsă la bordul unei ambarcațiuni,
inclusiv când aceasta este ancorată în 
port. De asemenea, statele membre pot 
extinde acest tratament fiscal favorabil la 
căile navigabile interioare. În unele porturi, 
există o alternativă mai ecologică, prin 
utilizarea electricității produse pe mal care 

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigația 
aeriană și maritimă fără caracter de 
agrement. Această interdicție nu este 
conformă cu obiectivele globale de mediu 
ale Uniunii, cu principiul subsidiarității 
sau cu scopul de a asigura condiții 
echitabile de concurență în domeniul 
impozitării energiei. Prin urmare, aceasta 
ar trebui eliminată. În același timp, statele 
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este totuși impozabilă. Pentru a stabili o 
primă măsură de încurajare pentru 
dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii 
în așteptarea adoptării unui cadru mai 
cuprinzător în acest domeniu, statul 
membru ar trebui să scutească de la 
impozitarea energiei utilizarea de către 
nave în momentul staționării în port, a 
electricității produse pe mal. Această 
scutire trebuie aplicată în cursul unei 
perioade suficient de lungi, pentru a nu 
descuraja operatorii portuari să realizeze 
investițiile necesare, însă totodată pe 
perioadă limitată, astfel încât menținerea 
sa, integrală sau parțială, să facă obiectul 
unei noi decizii în timp util.

membre ar trebui să aibă posibilitatea de 
a aplica în aceste două domenii scutiri 
reduse sau integrale atât în ceea ce 
privește impozitarea consumului general 
de energie, cât și impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2. Prin urmare, ținând 
cont de acordurile internaționale 
bilaterale și multilaterale, precum și de 
faptul că sectorul aviației va fi inclus în 
sistemul Uniunii de comercializare a 
cotelor de emisii, iar sectorul maritim ar 
putea fi și el inclus, statele membre ar 
trebui să dispună de libertate totală în 
ceea ce privește elaborarea structurilor 
fiscale pe care le consideră adecvate 
pentru impozitarea energiei în domeniul 
navigației aeriene și maritime. Acest 
tratament fiscal ar trebui să se aplice și în 
cazul căilor navigabile interioare. În unele 
porturi, există posibilitatea de a recurge la 
o formă mai curată de energie prin 
utilizarea electricității produse pe mal, care 
este totuși impozabilă. Pentru a stabili o 
primă măsură de încurajare pentru 
dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii 
în așteptarea adoptării unui cadru mai 
cuprinzător în acest domeniu, statul 
membru ar trebui să scutească de la 
impozitarea energiei utilizarea de către 
nave în momentul staționării în port, a 
electricității produse pe mal. Această 
scutire ar trebui aplicată în cursul unei 
perioade suficient de lungi, pentru a nu 
descuraja operatorii portuari să realizeze 
investițiile necesare, însă totodată pe 
perioadă limitată, astfel încât menținerea 
sa, integrală sau parțială, să facă obiectul 
unei noi decizii în timp util.

Or. en

Justificare

O măsură logică ar fi ca scutirile fiscale obligatorii din sectorul transportului aerian și 
maritim să fie transformate în scutiri opționale. Întrucât interdicțiile din prezent nu sunt 
justificate de legislația internațională, ele limitează în mod nenecesar spațiul de manevră al 
statelor membre în aceste domenii de politică. O transformare în scutiri opționale ar permite 
statelor membre să își îndeplinească obligațiile în materie de climă și energie de la nivelul 
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UE într-un mod mai rentabil.

Amendamentul 87
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 19

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigație în 
apele comunitare, precum și electricitatea 
produsă la bordul unei ambarcațiuni, 
inclusiv când aceasta este ancorată în port. 
De asemenea, statele membre pot extinde 
acest tratament fiscal favorabil la căile 
navigabile interioare. Pentru a stabili o 
primă măsură de încurajare pentru 
dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii 
în așteptarea adoptării unui cadru mai 
cuprinzător în acest domeniu, statul 
membru ar trebui să scutească de la 
impozitarea energiei utilizarea de către 
nave în momentul staționării în port, a 
electricității produse pe mal. Această 
scutire trebuie aplicată în cursul unei 
perioade suficient de lungi, pentru a nu 
descuraja operatorii portuari să realizeze 
investițiile necesare, însă totodată pe 
perioadă limitată, astfel încât menținerea 
sa, integrală sau parțială, să facă obiectul 
unei noi decizii în timp util.

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigație în 
apele comunitare, precum și electricitatea 
produsă la bordul unei ambarcațiuni, 
inclusiv când aceasta este ancorată în port. 
De asemenea, statele membre pot extinde 
acest tratament fiscal favorabil la căile 
navigabile interioare. Pentru a stabili o 
primă măsură de încurajare pentru 
dezvoltarea și aplicarea acestei tehnologii 
în așteptarea adoptării unui cadru mai 
cuprinzător în acest domeniu, statul 
membru ar trebui să scutească de la 
impozitarea energiei utilizarea de către 
nave în momentul staționării în port, a 
electricității produse pe mal. Această 
scutire ar trebui aplicată atât în cazul 
porturilor maritime, cât și al porturilor 
interioare  în cursul unei perioade suficient 
de lungi pentru a nu descuraja operatorii 
portuari să realizeze investițiile necesare, 
însă totodată pe perioadă limitată, astfel 
încât menținerea sa, integrală sau parțială, 
să facă obiectul unei noi decizii în timp 
util.

Or. nl

Amendamentul 88
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 20
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 89
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

progresul în domeniul eficienței energetice. 
Progresele în materie de eficiență 
energetică ar trebui să fie clar definite și 
monitorizate îndeaproape de autoritățile 
naționale. În ceea ce privește impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul 
sectoarelor în cauză ar trebui aliniat la 
normele aplicabile sectoarelor industriale.

Or. en

Justificare

Procedura menită să asigure realizarea de progrese în materie de eficiență energetică trebuie 
să fie strictă și riguroasă pentru a produce rezultate reale. Reducerile fiscale ar trebui 
acordate doar pe baza unor îmbunătățiri dovedite ale eficienței. În acest context, sunt 
necesare cadre naționale clare și solide.

Amendamentul 90
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 
2003/96/CE permite statelor membre să 
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 opțională
în legătură cu emisiile de CO2, tratamentul 
sectoarelor în cauză ar trebui aliniat la 
normele aplicabile sectoarelor industriale.

Or. en
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Amendamentul 91
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. În 
consecință, dispozițiile Directivei 
2003/96/CE de autorizare a reducerilor sau 
a scutirilor pentru acei combustibili trebuie
să fie eliminate pe termen mediu. Pentru 
perioada interimară, trebuie să se asigure 
că aplicarea acestor dispoziții se face 
consecvent cu normele generale introduse 
de această directivă. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie
așadar să beneficieze numai de pe urma 
avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate prevăzute la articolul 17 
din această directivă.

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate în ceea ce privește atât 
contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. În cazul 
biocarburanților și al biolichidelor 
definite  la articolul 2 literele (h) și (i) din 
Directiva 2009/28/CE, criteriile de 
durabilitate sunt definite la articolul 17 
din aceeași directivă, iar pentru alte 
produse din biomasă, acestea vor fi 
stabilite în urma unei propuneri a 
Comisiei. În consecință, dispozițiile 
Directivei 2003/96/CE de autorizare a 
reducerilor sau a scutirilor pentru acei 
combustibili ar trebui să fie eliminate pe 
termen mediu. Pentru perioada interimară,
ar trebui să se asigure că aplicarea acestor 
dispoziții se face consecvent cu normele 
generale introduse de această directivă.
Biocarburanții și biolichidele ar trebui,
așadar, să beneficieze numai de pe urma 
avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate aferente. De îndată ce 
criteriile specifice de durabilitate pentru 
alte produse din biomasă vor fi fost 
adoptate în urma unei propuneri a 
Comisiei, aceste produse ar trebui să 
beneficieze de avantaje fiscale 
suplimentare numai dacă îndeplinesc 
aceste noi criterii.

Or. en
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Justificare

Criteriile de durabilitate ar trebui să se aplice nu numai biocarburanților și biolichidelor, ci 
și combustibililor solizi obținuți din biomasă. Nu ar fi rezonabil să se prevadă consecvent, 
așa cum se întâmplă în propunerea Comisiei, un tratament preferențial pentru combustibilii 
obținuți din biomasă solidă care nu îndeplinește criteriile de durabilitate.  Deoarece 
elementele de durabilitate diferă oarecum între biomasa solidă și biocarburanți și biolichide, 
ar trebui elaborate criterii specifice pentru biomasa solidă care să fie aplicate în cadrul 
prezentei directive.

Amendamentul 92
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. Pentru 
perioada interimară, trebuie să se asigure 
că aplicarea acestor dispoziții se face 
consecvent cu normele generale introduse 
de această directivă. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie 
așadar să beneficieze numai de pe urma 
avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
această directivă.

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. Pentru 
perioada interimară, ar trebui să se asigure 
că aplicarea acestor dispoziții se face 
consecvent cu normele generale introduse 
de această directivă. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE ar 
trebui, așadar, să beneficieze numai de pe 
urma avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
această directivă. În conformitate cu 
articolul 17 din Directiva 2009/28/CE, 
aceasta înseamnă că avantajele fiscale 
pentru biocarburanți și biolichide care 
asigură o reducere de cel puțin 35% a 
emisiilor de gaze cu efect de seră pot 
rămâne în vigoare numai până la sfârșitul 
lui 2016. Începând cu 2017, limita ar 
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trebui să fie ridicată la 50%, iar din 2018, 
la 60%.

Or. nl

Amendamentul 93
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Considerentul 21

Textul propus de Comisie Amendamentul

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. În 
consecință, dispozițiile Directivei 
2003/96/CE de autorizare a reducerilor sau 
a scutirilor pentru acei combustibili trebuie
să fie eliminate pe termen mediu. Pentru 
perioada interimară, trebuie să se asigure 
că aplicarea acestor dispoziții se face 
consecvent cu normele generale introduse 
de această directivă. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie
așadar să beneficieze numai de pe urma 
avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
această directivă.

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă de biocarburanți 
lichizi, comparativ cu combustibilii fosili 
concurenți. În consecință, dispozițiile 
Directivei 2003/96/CE de autorizare a 
reducerilor sau a scutirilor pentru acei 
combustibili ar trebui să fie eliminate pe 
termen mediu. Pentru perioada interimară, 
ar trebui să se asigure că aplicarea 
dispozițiilor se face consecvent cu normele 
generale introduse de această directivă. 
Biocarburanții și biolichidele definite la 
articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 
2009/28/CE ar trebui, așadar, să 
beneficieze numai de pe urma avantajelor 
fiscale aplicate de statele membre, cu 
condiția respectării criteriilor de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
această directivă. În cazul biometanului, 
conținutul energetic la fiecare unitate 
cantitativă este același ca și pentru gazele 
naturale. Având în vedere faptul că 
biometanul injectat în rețeaua de gaze 
naturale contribuie la creșterea cotei de 
surse regenerabile, biometanul va fi scutit 
de impozitul pe conținutul energetic și în 
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legătură cu emisiile de CO2, cu condiția 
să fie produs în conformitate cu criteriile 
de durabilitate.

Or. en

Justificare

Biometanul reprezintă unul dintre pilonii principali pentru realizarea obiectivului obligatoriu 
pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Nu există nicio limitare 
în privința amestecului dintre gazele naturale și biometan, datorită compoziției moleculare 
identice. Acestea constituie singura alternativă disponibilă cu emisii mai mici la carburanții 
derivați din petrol. Prin urmare, biometanul trebuie să fie scutit de la impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 și conținutului energetic.

Amendamentul 94
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Considerentul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

(22) În lipsa unei armonizări mai 
cuprinzătoare în sectorul combustibililor 
pentru încălzire utilizați în scopuri 
comerciale, statele membre cu niveluri de 
impozitare superioare nivelurilor minime 
prevăzute în acest domeniu ar trebui să 
poată prevedea în continuare anumite 
reduceri. Condițiile aplicabile ar trebui să 
distingă între impozitarea consumului 
general de energie și impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2, întrucât cele 
două elemente urmăresc obiective diferite.
De asemenea, trebuie precizat clar faptul 
că trimiterile la schemele de comercializare 
a certificatelor prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2003/96/CE nu includ schema 
comunitară prevăzută în Directiva 
2003/87/CE.

(22) În lipsa unei armonizări mai 
cuprinzătoare în sectorul combustibililor 
pentru încălzire utilizați în scopuri 
comerciale, statele membre cu niveluri de 
impozitare superioare nivelurilor minime 
prevăzute în acest domeniu ar trebui să 
poată prevedea în continuare anumite 
reduceri. De asemenea, ar trebui precizat 
clar faptul că trimiterile la sistemele de 
comercializare a cotelor prevăzute la 
articolul 17 din Directiva 2003/96/CE nu 
includ sistemul comunitar prevăzută în 
Directiva 2003/87/CE.

Or. en
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Amendamentul 95
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 25

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25) Lista de produse energetice prevăzută 
la articolul 2 alineatul (1) și la articolul 20 
alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE 
trebuie actualizată pentru a include anumiți 
biocombustibili, în vederea asigurării unui 
tratament standardizat și unificat al 
acestora, iar în articolul 2 alineatul (5) din 
Directiva 2003/96/CE trebuie introdusă o 
trimitere la versiunea nomenclaturii 
combinate aplicabilă în prezent. Ținând 
seama de riscul de evaziune fiscală, de 
fraudă sau de abuz pe care acestea îl 
prezintă, produsele clasificate la codul NC 
3811 ar trebui să facă obiectul dispozițiilor 
privind controlul și circulația prevăzute în 
Directiva 2008/118/CE.

(Nu privește versiunea în limba română)

Or. en

Amendamentul 96
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Fenomenul de evaziune fiscală 
reprezentat de „turismul la pompă” din 
transportul rutier de mărfuri și de 
supraalimentarea cu carburant în cazul 
aviației comerciale denaturează piața 
internă și creează un dezavantaj pentru 
statele membre care aplică niveluri de 
impozitare mai mari decât în alte țări.  O 
soluție în acest sens ar putea fi trecerea, 
parțială sau completă, de la sistemul 
actual de impozitare a cantităților de 
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carburant pentru transport achiziționate 
la nivel național la un sistem în cadrul 
căruia acești carburanți să fie impozitați 
pe baza cantităților efectiv folosite pe 
teritoriul fiecărui stat membru. Pentru a 
înțelege mai bine această soluție 
alternativă, Comisia ar trebui să prezinte 
un raport privind fezabilitatea și impactul 
estimat al unei astfel de schimbări de 
sistem.

Or. en

Justificare

Modelul nord-american al IFTA demonstrează faptul că aceste probleme pot fi rezolvate în 
mod rațional, impozitând carburantul utilizat, și nu cel vândut, pe teritoriul unei anumite 
unități administrative (stat membru). Prin urmare, ar fi util să se confere Comisiei sarcina de 
a analiza cu atenție posibilitatea utilizării acestui model, sub o formă sau alta, ca bază a unui 
sistem similar în UE.

Amendamentul 97
Bernd Lange

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 cinci ani și pentru prima 
dată înainte de sfârșitul anului 2015, 
Comisia ar trebui să prezinte Consiliului și 
Parlamentului European 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 de piață 
al cotelor 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. În raport ar trebui 
analizat, de asemenea, impactul asupra 
stabilirii priorităților politicii industriale 
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carbon se revizuiește periodic, în special 
ținând cont de disponibilitatea dovezilor 
emergente.

în sectorul auto în ceea ce privește 
motoarele cu combustie convenționale, 
curate și eficiente din punct de vedere 
energetic, și obiectivele UE de reducere a 
emisiilor de CO2 din acest sector. Lista 
sectoarelor și subsectoarelor considerate a 
fi expuse unui risc semnificativ de relocare 
a emisiilor de carbon ar trebui revizuită
periodic, în special ținând cont de 
disponibilitatea dovezilor emergente și 
analizându-se condițiile naționale de 
implementare, pentru a se verifica dacă 
acestea sunt clare, lipsite de ambiguități și 
transparente pentru toți consumatorii. De 
asemenea, Comisia ar trebui să prezinte 
până la 1 ianuarie 2016 o propunere 
privind armonizarea și conversia taxelor 
de achiziționare a autovehiculelor, a 
taxelor de înmatriculare și a taxelor 
anuale pentru deținerea unui autovehicul 
astfel încât acestea să se bazeze exclusiv 
pe emisiile de CO2 ale autovehiculului 
respectiv.

Or. de

Amendamentul 98
Ivo Strejček

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 

(28) O dată la cinci ani și pentru prima 
dată înainte de sfârșitul anului 2015, 
Comisia ar trebui 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 de piață al cotelor de emisii în UE, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovărilor și justificarea scutirilor și a 
reducerilor fiscale prevăzute în prezenta 
directivă. Lista sectoarelor și 
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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.

subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon ar trebui revizuită periodic, în 
special ținând cont de disponibilitatea 
dovezilor unor dovezi noi.

Or. en

Amendamentul 99
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

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 cinci ani și pentru prima 
dată înainte de sfârșitul anului 2015, 
Comisia ar trebui 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 de piață al cotelor de emisii în UE, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovărilor și justificarea scutirilor și a 
reducerilor fiscale prevăzute în prezenta 
directivă. Raportul ar trebui să includă o 
prezentare generală a dispozițiilor fiscale 
existente în acordurile bilaterale privind 
transportul aerian. Lista sectoarelor și 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon ar trebui revizuită periodic, în 
special ținând cont de disponibilitatea 
dovezilor unor dovezi noi.

Or. en

Justificare

Propunând să prezinte motivele scutirii de la impozitare a carburanților utilizați în navigația 
aeriană și maritimă, Comisia recunoaște că acestea sunt problematice, dar amână 
soluționarea acestei probleme. Totuși, problema trebuie abordată acum dacă UE dorește să 
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își urmeze într-o manieră credibilă obiectivul de transformare a sistemului de transport din 
UE într-un sistem sustenabil. „Tarifarea corectă” este o precondiție necesară pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv.

Amendamentul 100
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 ar 
trebui 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 
de piață al cotelor 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. Ar 
trebui întocmită o listă a sectoarelor și 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon, care să fie revizuită periodic, în 
special ținând cont de disponibilitatea unor 
dovezi noi.

Or. en

Justificare

Numărul limitat de sectoare și instalații afectate în realitate de relocarea emisiilor de carbon 
nu justifică adoptarea unui act legislativ specific, însă ar trebui ținută totuși o evidență. 
Statele membre ar putea apoi să compenseze prin ajutoare de stat orice risc demonstrat de 
relocare a emisiilor de carbon în industriile cu un consum mare de energie din cauza 
impozitării energiei.
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Amendamentul 101
Olle Ludvigsson

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 ar 
trebui 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 de piață 
al cotelor de emisii în UE, impactul 
progreselor tehnologice și al inovărilor, 
impactul asupra emisiilor nocive sau 
potențial nocive, altele decât emisiile de 
CO2, 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 ar trebui revizuită periodic, în 
special ținând cont de disponibilitatea unor 
dovezi noi.

Or. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile rapide de natură tehnică și politică din acest domeniu, Comisia ar 
trebui să prezinte un raport mai des decât o dată la cinci ani pentru a se garanta că prezenta 
directivă este actualizată în mod corespunzător. Raportul ar trebui să fie adresat și 
Parlamentului European. În procesul de ameliorare a directivei ar trebui să se țină seama în 
mod specific și de problemele legate de alte emisii decât cele de CO2, cum ar fi emisiile de 
NOx. Este important să fie luat în considerare impactul de mediu mai larg al utilizării 
carburanților și combustibililor pentru încălzire.

Amendamentul 102
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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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 cinci ani și pentru prima 
dată înainte de sfârșitul anului 2015, 
Comisia ar trebui să prezinte Consiliului 
un raport privind punerea în aplicare a 
prezentei directive, examinând în special 
nivelul minim de impozitare opțională în 
legătură cu emisiile de CO2, având în 
vedere evoluția prețului de piață al cotelor
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 ar trebui revizuită periodic, în 
special ținând cont de disponibilitatea unor 
dovezi noi.

Or. en

Amendamentul 103
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Întrucât obiectivele măsurii care 
urmează a fi luată, în special pentru a 
asigura buna funcționare a pieței interne, 
având în vedere noile cerințe din 
domeniile energiei și schimbărilor 
climatice, nu pot fi îndeplinite în mod 
satisfăcător de statele membre și pot fi, 
așadar, realizate mai bine la nivel 
comunitar, Comunitatea poate adopta 
măsuri, în conformitate cu principiul 
subsidiarității enunțat în articolul 5 din 

eliminat
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tratat. În conformitate cu principiul 
proporționalității, astfel cum este enunțat 
în articolul menționat anterior, prezenta 
directivă nu depășește ceea ce este 
necesar pentru atingerea acestor 
obiective.

Or. en

Amendamentul 104
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 31a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31a) Înainte de 31 decembrie 2012, 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
pentru a include în prezenta directivă o 
rată minimă de impozitare pentru barele 
de combustibil nuclear folosite pentru 
producția de electricitate și pentru a 
include barele de combustibil nuclear 
printre produsele energetice menționate 
în prezenta directivă. Acest lucru nu 
aduce atingere planurilor de eliminare 
treptată stabilite în statele membre.

Or. en

Justificare

Revizuirea prezentei directive nu abordează problema combustibililor nucleari. Totuși, 
externalitățile asociate folosirii energiei nucleare, riscul potențial în caz de accident nuclear 
și necesitatea asigurării unor condiții de concurență echitabile justifică includerea în 
directivă a unei rate minime de impozitare a barelor de combustibil nuclear. Această rată 
minimă de impozitare ar trebui să corespundă avantajului financiar de care se bucură 
energia nucleară ca urmare a creșterii prețurilor la energie în urma aplicării sistemului UE 
de comercializare a cotelor de emisii.

Amendamentul 105
Philippe Lamberts



PE475.931v01-00 70/146 AM\883480RO.doc

RO

în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 31b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31b) În termen de cel mult șase luni de la 
adoptarea prezentei directive, Comisia ar 
trebui să prezinte Parlamentului 
European și Consiliului un raport 
referitor la condițiile prealabile pentru ca 
anumite state membre sau toate statele 
membre să treacă la un sistem în care 
carburanții din transport sunt impozitați 
în funcție de carburantul utilizat, și nu de 
carburantul alimentat, așa cum se 
întâmplă în prezent. Raportul va fi însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri de 
modificare a legislației UE și va include 
evaluări cuprinzătoare ale impactului 
asupra subsidiarității fiscale, a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, a independenței 
energetice și a creșterii economice.

Or. en

Justificare

Pentru a remedia problema „turismului la pompă”, este timpul să se studieze opțiunea de a 
impozita carburantul utilizat, în conformitate cu modelul nord-american al IFTA.

Amendamentul 106
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Considerentul 32

Textul propus de Comisie Amendamentul

(32) Directiva 2003/96/CE trebuie
modificată în consecință.

(32) Directiva 2003/96/CE ar trebui
modificată în consecință, după caz, după 
2015, ținându-se seama de primul raport 
de evaluare al Comisiei, care ar trebui să 
ia în considerare nevoile justificate în 
mod corespunzător ale statelor membre 
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din domeniul impozitării produselor 
energetice și a electricității,

Or. en

Amendamentul 107
Olle Ludvigsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre impozitează produsele 
energetice și electricitatea în conformitate 
cu prezenta directivă.

(1) Prezenta directivă stabilește un cadru 
comun al Uniunii pentru impozitarea 
produselor energetice și a electricității. 
Directiva prevede o serie de norme 
obligatorii pe care statele membre trebuie 
să le respecte când supun impozitării 
aceste domenii la nivel național. Directiva 
prevede o definiție și o structură de 
referință pentru combustibilii relevanți, 
niveluri minime de impozitare, principii 
de corelare reciprocă și de actualizare a 
ratelor de impozitare, un sistem de 
coordonare a impozitării energiei cu 
sistemul UE de comercializare a cotelor 
de emisii, o serie de dispoziții de eliminare 
treptată și de scutire, precum și dispoziții 
privind evoluția pe viitor a legislației din 
acest domeniu.

Or. en

Justificare

Un prim alineat mai detaliat în care sunt descrise scopul și conținutul directivei face ca 
întregul text legislativ să fie mai ușor de citit și de înțeles.

Amendamentul 108
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre disting între 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
și impozitarea consumului general de 
energie.

(2) Statele membre pot distinge între două 
componente diferite ale impozitării: 
impozitarea obligatorie a consumului 
general de energie și impozitarea 
opțională în legătură cu emisiile de CO2.

Or. en

Amendamentul 109
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre disting între 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
și impozitarea consumului general de 
energie.

(2) Statele membre disting între 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
și impozitarea consumului general de 
energie, transferând treptat povara 
impozitării către combustibilii fosili mai 
puțin ecologici.

Or. en

Justificare

Povara impozitării ar trebui impusă treptat în cazul combustibililor fosili pentru ca statele 
membre să dispună de suficient timp pentru a se adapta la schimbările prevăzute ale cadrului 
de impozitare a produselor energetice și a electricității.

Amendamentul 110
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE 
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
este calculată în EUR/t de emisii de CO2 , 
pe baza factorilor de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Factorii de emisie de CO2 
specificați în această decizie în privința 
biomasei și produselor obținute din 
biomasă, în cazul biocarburanților și 
biolichidelor definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, se 
aplică exclusiv în cazul în care produsul în 
cauză respectă criteriile de durabilitate 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile. În cazul în care biocarburanții 
și biolichidele nu respectă aceste criterii, 
statele membre aplică factorul de emisie de 
CO2 pentru combustibilul pentru încălzire 
sau carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă.

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
ale combustibililor care nu sunt obținuți 
din biomasă este calculată în EUR/t de 
emisii de CO2 , pe baza factorilor de emisie 
de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 
2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 
de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Factorii de 
emisie de CO2 specificați în această decizie 
în privința biomasei și produselor obținute 
din biomasă se aplică exclusiv în cazul în 
care produsul în cauză respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile. În cazul în 
care biocarburanții și biolichidele nu 
respectă aceste criterii, statele membre 
aplică factorul de emisie de CO2 pentru 
combustibilul pentru încălzire sau 
carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă. Această scutire 
trebuie restrânsă și mai mult în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2009/28/CE privind reducerea emisiilor 
de CO2. Aceasta ar însemna că scutirea de 
impozit pe CO2 în cazul biocarburanților 
și al biolichidelor care asigură o reducere 
a emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puțin 35% este valabilă doar până la 
sfârșitul anului 2016. Începând cu 2017, 
limita ar trebui să fie de 50%, iar din 
2018, de 60%.

Or. en
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Justificare

Statele membre nu ar trebui să fie împiedicate să aplice impozite pe CO2 în cazul 
carburanților obținuți din biomasă dacă aceștia nu respectă criteriile de durabilitate stabilite 
în Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul 111
Fiona Hall, Sharon Bowles

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE 
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
este calculată în EUR/t de emisii de CO2, 
pe baza factorilor de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Factorii de emisie de CO2 
specificați în această decizie în privința 
biomasei și produselor obținute din 
biomasă, în cazul biocarburanților și 
biolichidelor definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, se 
aplică exclusiv în cazul în care produsul în 
cauză respectă criteriile de durabilitate 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile. În cazul în care biocarburanții 
și biolichidele nu respectă aceste criterii, 
statele membre aplică factorul de emisie de 
CO2 pentru combustibilul pentru încălzire 
sau carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă.

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
ale combustibililor care nu sunt obținuți 
din biomasă este calculată în EUR/t de 
emisii de CO2 , pe baza factorilor de emisie 
de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 
2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 
de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Factorii de
emisie de CO2 specificați în această decizie 
în privința biomasei și produselor obținute 
din biomasă se aplică exclusiv în cazul în 
care produsul în cauză respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 
aprilie 2009 privind promovarea utilizării 
energiei din surse regenerabile. În cazul în 
care biocarburanții și biolichidele nu 
respectă aceste criterii, statele membre 
aplică factorul de emisie de CO2 pentru 
combustibilul pentru încălzire sau 
carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă. Această scutire 
trebuie restrânsă și mai mult în 
conformitate cu dispozițiile Directivei 
2009/28/CE, care prevede că scutirea 
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fiscală pentru biocarburanții și 
biolichidele care asigură o reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră de cel 
puțin 35% este valabilă numai până la 
sfârșitul lui 2016. Începând cu 2017, 
limita trebuie să fie de 50%, iar din 2018, 
de 60%.

Or. en

Justificare

Nu există niciun motiv pentru a interzice statelor membre să aplice impozite pe CO2 în cazul 
biocarburanților obținuți din biomasă. Normele de impozitare a CO2 ar trebui să fie aliniate 
la criteriile de durabilitate stabilite în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

Amendamentul 112
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
este calculată în EUR/t de emisii de CO2, 
pe baza factorilor de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Factorii de emisie de CO2 
specificați în această decizie în privința 
biomasei și produselor obținute din 
biomasă, în cazul biocarburanților și 
biolichidelor definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, se 
aplică exclusiv în cazul în care produsul în 
cauză respectă criteriile de durabilitate 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2009/28/CE a Parlamentului European și a 

În cazul introducerii unei componente 
opționale de impozitare în legătură cu 
emisiile de CO2 este calculată în EUR/t de 
emisii de CO2 , pe baza factorilor de emisie 
de CO2 de referință prevăzuți în Decizia 
2007/589/CE a Comisiei din 18 iulie 2007 
de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea și raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului. Factorii de 
emisie de CO2 specificați în această 
decizie în privința biomasei și produselor 
obținute din biomasă, în cazul 
biocarburanților și biolichidelor definite la 
articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 
2009/28/CE, se aplică exclusiv în cazul în 
care produsul în cauză respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
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Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile. În cazul în care biocarburanții 
și biolichidele nu respectă aceste criterii, 
statele membre aplică factorul de emisie de 
CO2 pentru combustibilul pentru încălzire 
sau carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă.

Directiva 2009/28/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 23 aprilie 
2009 privind promovarea utilizării energiei 
din surse regenerabile. În cazul în care 
biocarburanții și biolichidele nu respectă 
aceste criterii, statele membre aplică 
factorul de emisie de CO2 pentru 
combustibilul pentru încălzire sau 
carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă.

Or. en

Amendamentul 113
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
este calculată în EUR/t de emisii de CO2, 
pe baza factorilor de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Factorii de emisie de CO2 
specificați în această decizie în privința 
biomasei și produselor obținute din 
biomasă, în cazul biocarburanților și 
biolichidelor definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE, se 
aplică exclusiv în cazul în care produsul în 
cauză respectă criteriile de durabilitate 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile. În cazul în care biocarburanții 

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
este calculată în EUR/t de emisii de CO2, 
pe baza factorilor de emisie de CO2 de 
referință prevăzuți în Decizia 2007/589/CE 
a Comisiei din 18 iulie 2007 de stabilire a 
orientărilor pentru monitorizarea și 
raportarea emisiilor de gaze cu efect de 
seră în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului. Factorii de emisie de CO2 
specificați în această decizie în privința 
produselor obținute din biomasă, în cazul 
biocarburanților și biolichidelor definite la 
articolul 2 literele (h) și (i) din 
Directiva 2009/28/CE, se aplică exclusiv în 
cazul în care produsul în cauză respectă 
criteriile de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 23 aprilie 2009 privind promovarea 
utilizării energiei din surse regenerabile. În 
cazul în care biocarburanții și biolichidele 
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și biolichidele nu respectă aceste criterii, 
statele membre aplică factorul de emisie de 
CO2 pentru combustibilul pentru încălzire 
sau carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă.

nu respectă aceste criterii, statele membre 
aplică factorul de emisie de CO2 pentru 
combustibilul pentru încălzire sau 
carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru moment, nu au fost definite criterii de durabilitate pentru biomasa solidă.

Amendamentul 114
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 2 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea consumului general de energie 
este calculată în EUR/GJ, pe baza puterii 
calorifice nete a produselor energetice și a 
electricității, astfel cum se menționează în 
anexa II la Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice și de abrogare a Directivei 
93/76/CEE a Consiliului. În cazul biomasei 
sau al produselor realizate din biomasă, 
valorile de referință sunt cele menționate în 
anexa III la Directiva 2009/28/CE. În cazul 
biocarburanților și biolichidelor definite la 
articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 
2009/28/CE, aceste valori de referință se 
aplică numai dacă produsul respectă 
criteriile de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din această directivă. În acest 
caz, ele se aplică atât carburanților, cât și 
combustibililor pentru încălzire. Dacă 
biocarburanții și biolichidele nu respectă 
aceste criterii, statele membre aplică 

Impozitarea consumului general de energie 
este calculată în EUR/GJ, pe baza puterii 
calorifice nete a produselor energetice și a 
electricității, astfel cum se menționează în 
anexa II la Directiva 2006/32/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2006 privind eficiența 
energetică la utilizatorii finali și serviciile 
energetice și de abrogare a Directivei 
93/76/CEE a Consiliului. În cazul 
produselor realizate din biomasă, valorile 
de referință sunt cele menționate în anexa 
III la Directiva 2009/28/CE. În cazul 
biocarburanților și biolichidelor definite la 
articolul 2 literele (h) și (i) din Directiva 
2009/28/CE, aceste valori de referință se 
aplică numai dacă produsul respectă 
criteriile de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din această directivă. În acest 
caz, ele se aplică atât carburanților, cât și 
combustibililor pentru încălzire. Dacă 
biocarburanții și biolichidele nu respectă 
aceste criterii, statele membre aplică 



PE475.931v01-00 78/146 AM\883480RO.doc

RO

valorile de referință pentru combustibilul 
pentru încălzire sau carburantul echivalent 
pentru care sunt specificate niveluri 
minime de impozitare în prezenta directivă.

valorile de referință pentru combustibilul 
pentru încălzire sau carburantul echivalent 
pentru care sunt specificate niveluri 
minime de impozitare în prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Pentru moment, nu au fost definite criterii de durabilitate pentru biomasa solidă.

Amendamentul 115
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În lipsa unor dispoziții contrare, 
dispozițiile prezentei directive se aplică 
atât impozitării aferente emisiilor de CO2, 
cât și impozitării consumului general de 
energie.

(4) În lipsa unor dispoziții contrare, 
dispozițiile prezentei directive se aplică 
atât impozitării consumului general de 
energie, cât și impozitării în legătură cu 
emisiile de CO2 dacă această componentă 
de impozitare a fost introdusă de un stat 
membru.

Or. en

Amendamentul 116
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Cel târziu la un an de la adoptarea 
prezentei directive, Comisia prezintă o 
propunere privind stabilirea de criterii de 
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durabilitate pentru produsele din biomasă 
care nu sunt biocarburanți sau biolichide. 
De îndată ce propunerea este adoptată, 
factorii de emisie de CO2 de referință 
stabiliți la punctul 11 din anexa I la 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei și 
valorile calorifice nete de referință 
stabilite în anexa III la Directiva 
2009/28/CE se aplică în cazul produselor 
din biomasă care nu sunt biocarburanți 
sau biolichide numai dacă produsul vizat 
respectă noile criterii de durabilitate. În 
cazul în care aceste produse din biomasă 
nu respectă criteriile respective, statele 
membre aplică factorul de emisie de CO2 
de referință și valoarea calorifică netă de 
referință pentru combustibilul pentru 
încălzire sau carburantul echivalent 
pentru care sunt specificate niveluri 
minime de impozitare în prezenta 
directivă.

Or. en

Justificare

Criteriile de durabilitate ar trebui să se aplice nu numai biocarburanților și biolichidelor, ci 
și combustibililor solizi obținuți din biomasă. Nu ar fi rezonabil să se prevadă consecvent, 
așa cum se întâmplă în propunerea Comisiei, un tratament preferențial pentru combustibilii 
obținuți din biomasă solidă care nu îndeplinește criteriile de durabilitate.  Deoarece 
elementele de durabilitate diferă oarecum între biomasa solidă și biocarburanți și biolichide, 
ar trebui elaborate criterii specifice pentru biomasa solidă care să fie aplicate în cadrul 
prezentei directive.

Amendamentul 117
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Hidrocarburile altele decât cele enumerate Hidrocarburile, altele decât cele enumerate 
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în alineatul (1) și destinate utilizării, puse 
în vânzare sau utilizate pentru încălzire, se 
impozitează la ratele aplicate produsului 
energetic echivalent, în conformitate cu 
articolul 1 alineatele (2) și (3). Prezentul 
paragraf nu se aplică turbei.

în alineatul (1) și destinate utilizării, puse 
în vânzare sau utilizate pentru încălzire, se 
impozitează la ratele aplicate produsului 
energetic echivalent, în conformitate cu 
articolul 1 alineatele (2) și (3).

Or. en

Justificare

Ar trebui adoptată o abordare coerentă cu privire la toate produsele energetice.

Amendamentul 118
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 2 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
se aplică, sub rezerva articolului 14 
alineatul (1) litera (d) din prezenta 
directivă, utilizărilor produselor energetice 
având drept consecință emisii de dioxid de 
carbon de la instalații, astfel cum sunt 
definite la articolul 3 litera (e) din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului, indiferent dacă aceste instalații 
ating sau nu valorile limită indicate în 
anexa I la directiva menționată.

Impozitarea opțională în legătură cu 
emisiile de CO2 se aplică, sub rezerva 
articolului 14 alineatul (1) litera (d) din 
prezenta directivă, utilizărilor produselor 
energetice având drept consecință emisii de 
dioxid de carbon de la instalații, astfel cum 
sunt definite la articolul 3 litera (e) din 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 octombrie 
2003 de stabilire a unui sistem de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze 
cu efect de seră în cadrul Comunității și de 
modificare a Directivei 96/61/CE a 
Consiliului, indiferent dacă aceste instalații
ating sau nu valorile limită indicate în 
anexa I la directiva menționată.

Or. en

Amendamentul 119
Bernd Lange
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 2 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 2 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Statele membre se asigură că 
utilizarea directă și indirectă a produselor 
energetice în instalațiile definite în 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 13 
octombrie 2003 sau utilizarea directă și 
indirectă a produselor energetice în 
instalațiile impozitate în temeiul unor 
măsuri naționale de reducere a emisiilor 
de CO2 nu fac obiectul dublei impuneri 
sau al unei duble reglementări. 

Or. de

Amendamentul 120
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/96/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dubla utilizare a produselor energetice. – industria mare consumatoare de energie
și dubla utilizare a produselor energetice.

Or. en

Justificare

Este de dorit ca în directivă să se specifice faptul că aceasta nu se aplică industriei mari 
consumatoare de energie, asigurând astfel un tratament egal, în directivă, al tuturor 
sectoarelor industriale mari consumatoare de energie.
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Amendamentul 121
Werner Langen, Burkhard Balz

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/96/CE
Articolul 3 – litera b – liniuța 2a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- deșeurile folosite drept combustibil 
alternativ sau valorificate termic în 
conformitate cu articolul 3 punctul 15 
coroborat cu anexa II R1 la Directiva 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile și de abrogare a 
anumitor directive.

Or. de

Justificare

Impunerea unui impozit pe energie în cazul deșeurilor valorificate termic (adică deșeurile al 
căror conținut energetic eliberat prin ardere este folosit în scopuri utile, înlocuind astfel 
combustibilii fosili și contribuind la conservarea resurselor) ar submina obiectivul de 
utilizare eficientă a resurselor și dispozițiile stabilite în Directiva-cadru 2008/98/CE privind 
deșeurile.

Amendamentul 122
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera a
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) în ceea ce privește impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2, în 
conformitate cu cel de-al doilea paragraf al 
articolului 1 alineatul (2), în momentul 
punerii în consum;

(a) în ceea ce privește impozitarea 
opțională în legătură cu emisiile de CO2, în 
conformitate cu cel de-al doilea paragraf al 
articolului 1 alineatul (2), în momentul 
punerii în consum;

Or. en
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Amendamentul 123
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, 
această prevedere se aplică de la 1 
ianuarie 2023.

eliminat

În sensul primului paragraf, fiecare 
utilizare pentru care este identificat un 
nivel minim de impozitare, în tabelele A, 
B, respectiv C din anexa I este 
considerată utilizare unică.

Or. de

Amendamentul 124
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 

eliminat
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că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, 
această prevedere se aplică de la 1 
ianuarie 2023.
În sensul primului paragraf, fiecare 
utilizare pentru care este identificat un 
nivel minim de impozitare, în tabelele A, 
B, respectiv C din anexa I este 
considerată utilizare unică.

Or. en

Amendamentul 125
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, 
această prevedere se aplică de la 1 
ianuarie 2023.

eliminat

Or. de
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Amendamentul 126
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, 
această prevedere se aplică de la 1 
ianuarie 2023.

eliminat

Or. en

Amendamentul 127
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare.
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare.
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 



PE475.931v01-00 86/146 AM\883480RO.doc

RO

menționați în tabelul A din anexa I, această
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

menționați în tabelul A din anexa I, această
obligație se aplică integral de la 1 ianuarie 
2028, până la data respectivă fiind 
introdusă în două etape:
(a) de la 1 ianuarie 2018, statele membre 
se asigură că nivelurile minime naționale 
pentru orice carburant individual sunt cu 
cel mult 20% mai mici decât nivelurile 
aferente oricărui alt carburant;
(b) de la 1 ianuarie 2023, statele membre 
se asigură că se stabilește un nivel egal de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2
pentru toți carburanții și că nivelul minim 
național de impozitare a consumului 
general de energie pentru orice carburant 
individual este cu cel mult 10% mai mic 
decât nivelul aferent oricărui alt 
carburant.

Or. en

Justificare

Principiul tratamentului egal al carburanților este unul solid și logic. Dar, pentru că ar 
conduce la majorarea impozitului relativ pe motorină, aplicarea sa integrală ar fi 
problematică pe termen scurt pentru industria auto care și-a bazat o mare parte din
strategiile de reducere a emisiilor pe motoare diesel cu consum redus. Data-limită stabilită 
pentru anul 2023 în cazul carburanților ar trebui deci înlocuită cu o procedură de eliminare 
treptată, care să conducă la respectarea în întregime a principiului tratamentului egal al 
carburanților până în 2028. Astfel, producătorii de autovehicule și-ar putea adapta 
activitatea într-un mod rațional.

Amendamentul 128
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
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că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2028.

Or. nl

Amendamentul 129
Rovana Plumb

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2028.

Or. en

Justificare

Principiul tratamentului egal al carburanților este unul solid și logic. Dar, pentru că ar 
conduce la majorarea impozitului relativ pe motorină, aplicarea sa integrală ar fi 
problematică pe termen scurt pentru industria auto care și-a bazat o mare parte din 
strategiile de reducere a emisiilor pe motoare diesel cu consum redus. Astfel, producătorii de 
autovehicule și-ar putea adapta activitatea într-un mod rațional.
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Amendamentul 130
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
dispoziție se aplică cel târziu de la 1 
ianuarie 2023.

Or. en

Justificare

Neutralitatea tehnică este principalul factor de rentabilitate pentru a promova eficiența 
energetică și reducerea emisiilor de CO2, iar acest principiu ar trebui să se aplice cât mai 
curând posibil, cu respectarea diferitelor situații din statele membre.

Amendamentul 131
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 



AM\883480RO.doc 89/146 PE475.931v01-00

RO

că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare.
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

că, în cazul în care în prezenta directivă, 
fie pentru combustibili fosili și nefosili, fie 
pentru produsele energetice care se 
încadrează în oricare dintre cele două 
categorii, sunt prevăzute niveluri minime 
de impozitare egale în legătură cu o 
utilizare specifică, pentru produsele din 
oricare dintre cele două categorii destinate 
acelei utilizări se stabilesc niveluri minime
egale de impozitare. Fără a aduce atingere 
articolului 15 alineatul (1) litera (i), pentru 
carburanții menționați în tabelul A din 
anexa I, această prevedere se aplică de la 1 
ianuarie 2023.

Or. en

Justificare

Prin acest amendament se clarifică faptul că nivelurile minime de impozitare prevăzute de 
prezenta directive pentru combustibili fosili și nefosili ar trebui să fie transpuse ca niveluri 
minime de impozitare în legislația națională a statelor membre.

Amendamentul 132
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.
Derogările prevăzute la articolul 7 se 
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aplică transportului comercial.

Or. en

Justificare

Posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării 
comerciale față de utilizarea necomercială a motorinei drept carburant ar trebui menținută, 
întrucât, pentru moment, nu există un combustibil alternativ care să fie utilizat în transportul 
comercial.

Amendamentul 133
Gianluca Susta

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere dispozițiilor de mai 
sus, înainte de transmiterea evaluării pe 
care Comisia trebuie să o prezinte 
Consiliului și Parlamentului European 
până în 2023 cu privire la stadiul de 
punere în aplicare a dispozițiilor prezentei 
directive, statele membre pot deroga de la 
majorarea nivelurilor minime de 
impozitare aplicabile carburanților 
prevăzute în tabelul A din anexa I, în 
cazul unor carburanți precum metanul 
sau biometanul, în contextul, printre 
altele, al obiectivelor de politică
energetică, industrială și de mediu.

Or. it

Amendamentul 134
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
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Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În sensul primului paragraf, fiecare 
utilizare pentru care este identificat un 
nivel minim de impozitare, în tabelele A, 
B, respectiv C din anexa I este 
considerată utilizare unică.

eliminat

Or. en

Amendamentul 135
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul utilizării gazului natural și a 
biometanului drept carburanți, nivelurile 
minime mai ridicate de impozitare a 
consumului general de energie ar trebui 
să se aplice numai pe baza unei evaluări, 
până în 2023, a punerii în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive referitoare 
la nivelul de impozitare aplicabil gazelor 
naturale din transportul rutier. Printre 
altele, raportul analizează progresele 
realizate în ceea ce privește 
disponibilitatea gazelor naturale și a 
biometanului, dezvoltarea rețelei de stații 
de alimentare în Europa, cota de piață a 
vehiculelor pe bază de gaze naturale în 
Uniune, inovarea și dezvoltarea 
tehnologică a biometanului utilizat drept 
combustibil în domeniul transportului, 
precum și valoarea reală a nivelului 
minim de impozitare.

Or. en
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Justificare

Gazul natural și biometanul pot fi utilizate în motoarele existente cu ardere internă fără nicio 
limitare în privința amestecului, datorită compoziției moleculare identice. Dezvoltarea 
biometanului este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, prin urmare, de un 
tratament fiscal favorabil, care să permită dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu gaz 
metan. Reprezentând alternativa disponibilă pentru carburanții derivați din petrol, gazul 
metan prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx, îmbunătățind calitatea aerului în 
mediul urban și, de asemenea, reducând semnificativ nivelul de zgomot și emisiile de CO2.

Amendamentul 136
Werner Langen

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei 
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat. 
Comisia publică nivelurile minime de 
impozitare rezultate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

eliminat

Or. de

Amendamentul 137
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei 
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat. 
Comisia publică nivelurile minime de 
impozitare rezultate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 138
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei 
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat. 
Comisia publică nivelurile minime de 
impozitare rezultate în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Amendamentul 139
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei 
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat. Comisia 
publică nivelurile minime de impozitare 
rezultate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei 
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat.

Or. en

Justificare

Prezentul text ar trebui deplasat și completat pentru consecvență cu celelalte modificări 
propuse la acest alineat.

Amendamentul 140
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat. Comisia 
publică nivelurile minime de impozitare 
rezultate în Jurnalul Oficial al Uniunii 

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată la 
cinci ani, printr-o decizie a Consiliului 
bazată pe recomandări ale Comisiei și pe 
o consultare adecvată a Parlamentului și 
a părților vizate relevante, pentru a ține 
seama de modificările indicelui armonizat 
al prețurilor de consum, excluzând energia 
și produsele alimentare neprelucrate, 
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Europene. publicat de Eurostat. Comisia publică 
nivelurile minime revizuite de impozitare 
rezultate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Or. en

Justificare

O revizuire periodică a nivelurilor minime de impozitare a consumului general de energie ar 
trebui efectuată o dată la cinci ani, adică o dată în decursul unei legislaturi a Parlamentului 
European.

Amendamentul 141
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 
armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat. Comisia 
publică nivelurile minime de impozitare 
rezultate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată la 
șase ani, începând de la 1 iulie 2016, 
pentru a ține seama de modificările 
indicelui armonizat al prețurilor de 
consum, excluzând energia și produsele 
alimentare neprelucrate, publicat de 
Eurostat. Comisia publică nivelurile 
minime de impozitare rezultate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Adaptarea ratelor minime de impozitare la fiecare trei ani ar reprezenta un proces prea 
împovărător. Este adecvată reducerea frecvenței adaptării.

Amendamentul 142
Ivo Strejček
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelurile minime se adaptează automat, 
prin majorarea sau reducerea 
cuantumului de bază în EUR cu 
procentajul de variație al respectivului 
indice pentru cei trei ani calendaristici 
precedenți. În cazul în care variația după 
ultima adaptare este mai mică de 0,5 %, 
valoarea nu se adaptează.

eliminat

Or. en

Justificare

Nu ar trebui ca nivelurile minime de impozitare să fie adaptate automat. Orice adaptare ar 
trebui să se bazeze întotdeauna pe o decizie a Consiliului.

Amendamentul 143
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nivelurile minime se adaptează automat, 
prin majorarea sau reducerea 
cuantumului de bază în EUR cu 
procentajul de variație al respectivului
indice pentru cei trei ani calendaristici 
precedenți. În cazul în care variația după 
ultima adaptare este mai mică de 0,5 %, 
valoarea nu se adaptează.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 144
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Începând de la 1 iulie 2016, nivelul minim 
de impozitare în legătură cu emisiile de 
CO2 stabilit în prezenta directivă se 
aliniază o dată la trei ani cu valoarea cea 
mai ridicată dintre următoarele două:
(a) valoarea reală actuală a nivelului de 
bază al emisiilor de CO2, calculată prin 
majorarea sau reducerea cuantumului de 
bază în EUR cu procentajul de variație 
din cei trei ani calendaristici precedenți a 
indicelui prețurilor de consum armonizat, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat, sau
(b) prețul mediu al CO2 din schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
din perioada de 18 luni anterioară 
alinierii, calculat conform unei formule 
care va fi precizată de Comisie pe baza 
raportului menționat la articolul 29, care 
trebuie prezentat în 2015.
Nu se realizează nicio aliniere dacă, 
având în vedere evoluția celor două 
valori, modificarea de la ultima aliniere 
ar fi mai mică de 0,5%.

Or. en

Justificare

Acest mecanism are două componente. În primul rând, indexarea garantează faptul că rata 
minimă de impozitare a CO2 nu este diminuată în termeni reali. Deoarece indicele ales 
exclude în mod explicit produsele energetice, se evită problemele legate de inflație. În al 
doilea rând, se creează condiții egale de concurență privind CO2 între impozitarea energiei și 
ETS. Rata minimă prevăzută de prezenta directivă este legată în mod logic de semnalul de 
preț asociat emisiilor de CO2 din cadrul ETS. Un astfel de mecanism creează stimulente 
solide, predictibile și echitabile pentru abordarea emisiilor de CO2 în toate sectoarele 
societății.
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Amendamentul 145
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dacă Uniunea decide că nivelul emisiilor 
de gaze cu efect de seră trebuie redus 
până în 2020 cu peste 20% față de nivelul 
din 1990, în termen de trei luni de la 
adoptarea deciziei respective, Comisia 
prezintă un raport referitor la ajustările 
necesare ale prezentei directive pentru a 
realiza noile obiective. În termen de șase 
luni de la publicarea raportului respectiv, 
Consiliul adoptă o decizie privind modul 
de adaptare a nivelului de bază al CO2 la 
noile circumstanțe.

Or. en

Justificare

Dacă nivelurile-țintă de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră sunt ridicate, acest 
lucru trebuie să se reflecte fără întârziere în prezenta directivă prin creșterea adecvată a 
nivelului de bază al CO2. Nu ar fi rezonabil ca impozitarea să nu contribuie la efortul de 
îndeplinire a noilor obiective. 

Amendamentul 146
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 2c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia publică nivelurile minime de 
impozitare a consumului general de 
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energie și nivelurile minime de impozitare 
în legătură cu emisiile de CO2 rezultate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Justificare

Ajustare minoră ce vizează consecvența cu celelalte modificări propuse la acest alineat.

Amendamentul 147
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 5 – liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 
armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele;

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (inclusiv
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 
armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele;

Or. en

Amendamentul 148
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 5 – liniuța 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 
armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele;

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv
taximetrele care funcționează cu 
carburanți derivați din petrol), colectarea 
deșeurilor, forțele armate și administrația 
publică, persoanele cu handicap, 
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ambulanțele;

Or. en

Justificare

Gazul natural/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol și 
prezintă emisii de substanțe toxice sau cancerigene reduse într-un mod unic, emisii de 
particule aproape zero, nicio emisie de hidrocarburi reactive, emisii reduse de NOx, precum 
și un nivel de zgomot redus, ceea ce îl face un carburant ideal într-un cadru urban. Raportul 
elaborat de Grupul de experți în domeniul viitorilor combustibili folosiți în transport din 
25 ianuarie 2011 prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul dintre principalii 
combustibili alternativi din transportul urban.

Amendamentul 149
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 5 – liniuța 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv 
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 
armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele;

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv 
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 
armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele, camioanele de 
pompieri și vehiculele de poliție;

Or. en

Justificare

Statele membre pot aplica rate diferite de impozitare și în cazul camioanelor de pompieri și 
al vehiculelor de poliție.

Amendamentul 150
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
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Directiva 2003/96/CE
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 
2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 
carburanților se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I.

Consiliul, acționând în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European și 
pe baza unui raport și a propunerii 
Comisiei, decide nivelurile minime de 
impozitare aplicabile carburanților.

Or. en

Justificare

Nivelurile minime de impozitare aplicabile carburanților ar trebui decise de Consiliu, 
acționând în unanimitate.

Amendamentul 151
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/96/CE
Articolul 7 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2023, statele membre 
pot distinge între utilizarea comercială și 
cea necomercială a motorinei drept
carburant, cu condiția ca nivelurile 
comunitare minime să fie respectate.
„Motorină comercială utilizată drept 
carburant” înseamnă motorina folosită 
drept carburant în următoarele scopuri:
(a) transportul de marfă în cont propriu 
sau contra cost, cu autovehicule sau 
ansambluri de vehicule destinate exclusiv 
transportului rutier de marfă și cu o 
greutate totală maximă autorizată de 7,5 
tone sau mai mult;
(b) transportul de călători, regulat sau 
ocazional, cu un autovehicul din 
categoria M2 sau M3, definit în Directiva 
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70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 
1970 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la omologarea 
de tip a autovehiculelor și a remorcilor 
acestora.”

Or. nl

Justificare

Posibilitatea de care dispun statele membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut 
utilizării comerciale a motorinei drept carburant ar trebui eliminată treptat. Pentru a oferi 
întreprinderilor de transport ocazia de a se adapta la noul regim fiscal, ar trebui stabilită o 
perioadă tranzitorie până în 2023.

Amendamentul 152
Markus Ferber

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/96/CE
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care introduc sau au 
introdus o taxă de utilizare a anumitor 
infrastructuri de către vehiculele grele de 
marfă în sensul Directivei 2011/76/UE 
destinate exclusiv transportului rutier de 
marfă pot aplica un nivel redus de 
impozitare motorinei utilizate de aceste 
vehicule cu condiția respectării 
nivelurilor minime comunitare de 
impozitare prevăzute în tabelul A din 
anexa I.

Or. de

Amendamentul 153
Antonio Cancian

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
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Directiva 2003/96/CE
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot distinge între 
utilizarea comercială și cea necomercială 
a motorinei drept carburant, cu condiția 
ca nivelurile minime stabilite de UE să fie 
respectate, iar cota de impozitare pentru 
motorina comercială utilizată drept 
carburant să nu scadă sub nivelul 
național de impozitare în vigoare la 1 
ianuarie 2003, fără a aduce atingere 
oricărei derogări de la această utilizare 
stabilită în prezenta directivă.

Or. it

Justificare

Este esențial ca statele membre să poată aplica în continuare o cotă diferită de impozitare 
motorinei de uz comercial. 

Amendamentul 154
Riikka Manner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/96/CE
Articolul 7 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot distinge între 
motorina de uz comercial și cea de uz 
necomercial.
În sensul prezentei directive, „motorină 
comercială utilizată drept carburant” 
înseamnă motorina folosită drept 
carburant în următoarele scopuri:
(a) transportul de marfă contra cost sau 
în cont propriu, cu autovehicule sau 
ansambluri de vehicule destinate exclusiv 
transportului rutier de marfă;
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(b) transportul de călători, regulat sau 
ocazional, cu un autovehicul.
Statele membre stabilesc opțiunea ca 
transportatorii comerciali să aplice un 
sistem diferit de contabilitate fiscală.

Or. en

Justificare

Posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai scăzut utilizării 
comerciale față de utilizarea necomercială a motorinei drept carburant ar trebui menținută, 
întrucât, pentru moment, nu există un combustibil alternativ care să fie utilizat în transportul 
comercial.

Amendamentul 155
Sari Essayah

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 6
Directiva 2003/96/CE
Articolul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 
2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 
carburanților se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I.”

De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 
2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 
carburanților se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I.”

Statele membre pot distinge între 
utilizarea comercială și cea necomercială 
a motorinei drept carburant, cu condiția 
ca nivelurile minime stabilite de Uniune 
să fie respectate, iar cota de impozitare 
pentru motorina comercială utilizată 
drept carburant să nu scadă sub nivelul 
național de impozitare în vigoare la 1 
ianuarie 2003, fără a aduce atingere 
oricărei derogări de la această utilizare 
stabilită în prezenta directivă.
„Motorină comercială utilizată drept 
carburant» înseamnă motorina folosită 
drept carburant în următoarele scopuri:
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(a) transportul de marfă contra cost sau 
în cont propriu, cu autovehicule sau 
ansambluri de vehicule articulate 
destinate exclusiv transportului rutier de 
marfă și cu o greutate brută maximă 
autorizată de cel puțin 7,5 tone;
(b) transportul de călători, regulat sau 
ocazional, cu un autovehicul din 
categoria M2 sau M3, definit în Directiva 
70/156/CEE1 a Consiliului din 6 februarie 
1970 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la omologarea 
de tip a autovehiculelor și a remorcilor 
acestora.
____________
1 JO L 42, 23.2.1970, p. 1.

Or. fi

Justificare

Ar trebui să se poată distinge în continuare între utilizarea comercială și privată a motorinei 
în scopul impozitării. O rată de impozitare mai scăzută în cazul utilizării comerciale a 
motorinei este importantă din punct de vedere economic, deoarece costurile cu transportul 
reprezintă o parte semnificativă a structurii costurilor întreprinderilor, în special în țările în 
care distanțele parcurse sunt lungi.

Amendamentul 156
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/96/CE
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) De la 1 ianuarie 2013, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile produselor 
utilizate drept carburanți în scopurile 
prevăzute la alineatul (2) al prezentului 
articol se stabilesc conform tabelului B 
din anexa I.

(1) Consiliul, acționând în unanimitate, 
după consultarea Parlamentului 
European și pe baza unui raport și a 
propunerii Comisiei, decide nivelurile 
minime de impozitare aplicabile produselor 
utilizate drept carburanți în scopurile 
prevăzute la alineatul (2) al prezentului 
articol.
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Or. en

Justificare

Nivelurile minime de impozitare aplicabile produselor utilizate drept carburanți ar trebui 
decise de Consiliu, acționând în unanimitate.

Amendamentul 157
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/96/CE
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, nivelurile minime 
de impozitare aplicabile combustibililor 
pentru încălzire se stabilesc conform 
tabelului C din anexa I.

Consiliul, acționând în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European și 
pe baza unui raport și a propunerii 
Comisiei, decide nivelurile minime de 
impozitare aplicabile combustibililor 
pentru încălzire.

Or. en

Justificare

Nivelurile minime de impozitare aplicabile combustibililor pentru încălzire ar trebui decise 
de Consiliu, acționând în unanimitate.

Amendamentul 158
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9
Directiva 2003/96/CE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, nivelurile minime 
de impozitare aplicabile electricității se 
stabilesc conform tabelului D din anexa I.

Consiliul, acționând în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European și 
pe baza unui raport și a propunerii 
Comisiei, decide nivelurile minime de 
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impozitare aplicabile electricității.

Or. en

Justificare

Nivelurile minime de impozitare aplicabile electricității ar trebui decise de Consiliu, 
acționând în unanimitate.

Amendamentul 159
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

11. Articolul 14 se modifică după cum 
urmează:

11. Articolul 14 se înlocuiește cu textul 
următor:

(a) Alineatul (1) se modifică după cum 
urmează:

Articolul 14

(i) teza introductivă se înlocuiește cu 
următorul text:

Până la 31 decembrie 2020, statele 
membre scutesc de impozitare 
electricitatea furnizată direct navelor 
ancorate în porturi.

„Pe lângă dispozițiile generale prevăzute 
în Directiva 2008/118/CE din 16 
decembrie 2008 privind regimul general 
al accizelor și de abrogare a Directivei 
92/12/CEE(*) privind utilizările scutite 
ale produselor impozabile și fără a aduce 
atingere altor dispoziții comunitare, 
statele membre scutesc următoarele 
produse de la impozitare, în condițiile pe 
care le stabilesc pentru a asigura 
aplicarea corectă și clară a acestor scutiri 
și pentru a preveni frauda, evaziunea sau 
abuzul:
_________
(*) JO L 9, 14.1.2009, p. 12.”
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(ii) la litera (a), a doua teză se înlocuiește 
cu următorul text:
„Totuși, statele membre pot, din motive de 
protecție a mediului altele decât reducerea 
emisiilor de CO2, să impoziteze aceste 
produse fără a fi nevoite să respecte 
nivelurile minime de impozitare stabilite 
în prezenta directivă.”
(iii) Se adaugă următoarele litere (d) și 
(e):
„(d) în ceea ce privește impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2, produsele 
energetice utilizate pentru activități care 
fac obiectul și nu sunt excluse din 
sistemul aplicabil la nivelul Uniunii în 
sensul Directivei 2003/87/CE;
(e) până la 31 decembrie 2020, 
electricitatea furnizată direct navelor 
atunci când acestea sunt ancorate în 
porturi.”
(b) se introduce următorul alineat (3):
„(3) în cazul utilizărilor menționate la 
litera (a) de la alineatul 1, cu excepția 
utilizărilor pentru producerea de 
electricitate la bordul unei nave, scutirea 
se aplică doar impozitării consumului 
general de energie.”

Or. en

Justificare

Statelor membre ar trebui să li se permită să impoziteze carburanții pentru aviație și pentru 
navigația maritimă, precum și energia electrică utilizată pentru producerea de electricitate, 
dar ar trebui să existe o scutire temporară pentru vasele ancorate în porturi.

Amendamentul 160
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – literele b și c
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) literele (b) și (c) se elimină.

Or. en

Justificare

Acest amendament elimină obligația statelor membre de a scuti de impozite combustibilii 
folosiți în navigația aeriană și maritimă. Acest lucru are un potențial foarte mare pentru a 
reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Un studiu realizat pentru Comisie a ajuns la 
concluzia că armonizarea accizelor și a TVA-ului pentru carburanți în cazul tuturor 
modurilor de transport (la nivelul plătit în prezent de transportul rutier privat) duce la 
reduceri de peste 10% ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de activitățile comerciale 
desfășurate în mod normal. („Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 
2050”, p. xi).

Amendamentul 161
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iia (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iia) litera (b) se elimină.

Or. en

Justificare

O măsură logică ar fi ca scutirile fiscale obligatorii din sectorul transportului aerian și 
maritim să fie transformate în scutiri opționale. Întrucât interdicțiile din prezent nu sunt 
justificate de legislația internațională, ele limitează în mod nenecesar spațiul de manevră al 
statelor membre în aceste domenii de politică. O transformare în scutiri opționale ar permite 
statelor membre să își îndeplinească obligațiile în materie de climă și energie de la nivelul
UE într-un mod mai rentabil.

Amendamentul 162
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iib (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(iib) litera (c) se elimină.

Or. en

Justificare

O măsură logică ar fi ca scutirile fiscale obligatorii din sectorul transportului aerian și 
maritim să fie transformate în scutiri opționale. Întrucât interdicțiile din prezent nu sunt 
justificate de legislația internațională, ele limitează în mod nenecesar spațiul de manevră al 
statelor membre în aceste domenii de politică. O transformare în scutiri opționale ar permite 
statelor membre să își îndeplinească obligațiile în materie de climă și energie de la nivelul 
UE într-un mod mai rentabil.

Amendamentul 163
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în ceea ce privește impozitarea în 
legătură cu emisiile de CO2, produsele 
energetice utilizate pentru activități care 
fac obiectul și nu sunt excluse din sistemul 
aplicabil la nivelul Uniunii în sensul 
Directivei 2003/87/CE;

(d) în ceea ce privește impozitarea
opțională în legătură cu emisiile de CO2, 
produsele energetice utilizate pentru 
activități care fac obiectul și nu sunt 
excluse din sistemul aplicabil la nivelul 
Uniunii în sensul Directivei 2003/87/CE;

Or. en

Amendamentul 164
Philippe De Backer

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii
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Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) până la 31 decembrie 2020, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi.

(e) până la 31 decembrie 2023, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi
maritime sau fluviale.

Or. nl

Amendamentul 165
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) până la 31 decembrie 2020, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi.

(e) până la 31 decembrie 2023, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi.

Or. en

Justificare

Investițiile în electricitatea produsă pe mal sunt costisitoare și trebuie să se bazeze pe calcule 
previzibile pe termen lung. Scutirea propusă până în 2020 nu este suficientă în această 
privință și, prin urmare, ar trebui prelungită. 2023 reprezintă un termen mai potrivit pentru 
ca această scutire inițială să se transforme într-un cadru mai cuprinzător în domeniu.

Amendamentul 166
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera a – subpunctul iii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 1 – litera e
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) până la 31 decembrie 2020, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi.

(e) până la 31 decembrie 2020, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi
maritime sau fluviale.

Or. en

Amendamentul 167
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera aa (nouă)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se elimină.

Or. en

Justificare

Eliminarea este consecința logică a propunerilor de eliminare a literelor (b) și (c) de la 
alineatul (1) al prezentului articol.

Amendamentul 168
Sabine Wils, Nikolaos Chountis, Thomas Händel

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 11 – litera aa (nouă)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Alineatul (2) se elimină.

Or. en
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Justificare

Acest amendament elimină procedura greoaie conform căreia statele membre trebuie să 
încheie acorduri bilaterale cu alte state membre dacă doresc să suspende scutirile de 
impozite aplicabile combustibililor folosiți în navigația aeriană și maritimă pentru 
transportul din interiorul UE. Niciun stat membru nu a aplicat vreodată această procedură. A 
da statelor membre, în cadrul prezentei directive, posibilitatea de a impozita combustibilii 
pare a fi o abordare mai adecvată.

Amendamentul 169
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

12. Se introduce următorul articol 14a: eliminat
„Articolul 14a
(1) Până la 31 decembrie 2020, statele 
membre oferă un credit privind 
impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 în ceea ce privește utilizarea 
produselor energetice în instalații care 
aparțin sectoarelor sau subsectoarelor 
considerate a fi expuse unui risc 
important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon.
(2) Cuantumul creditului fiscal 
corespunde consumului mediu anual de 
produse energetice, exprimat în gigajouli 
(GJ), al instalației în perioada de 
referință, în scopuri altele decât cele 
prevăzute la articolul 7, înmulțit cu 
0,00561 și cu nivelul minim de impozitare 
în legătură cu emisiile de CO2 menționat 
în tabelul C din anexa I. Perioada de 
referință menționată în prima teză a 
prezentului alineat este perioada cuprinsă 
între 1 ianuarie 2005 și 31 decembrie 
2008 sau perioada cuprinsă între 1 
ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010. 
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Cuantumul creditului fiscal nu depășește 
impozitul în legătură cu emisiile de CO2 
pentru utilizarea produselor energetice în 
instalație în cursul perioadei în cauză.
(3) Pentru instalațiile care nu au 
funcționat în perioada de referință, statele 
membre stabilesc nivelul creditului fiscal 
pe baza capacității instalate a instalației, 
înmulțită cu un factor de utilizare a 
capacității medii, prin aplicarea 
metodologiei prevăzute în Decizia XXX a 
Comisiei de stabilire a unor norme 
comunitare tranzitorii privind alocarea de 
cote cu titlu gratuit în temeiul articolului 
10 litera (a) din Directiva 2003/87/CE(*). 
(4) În cazul în care un stat membru aplică 
un nivel minim de impozitare în legătură 
cu emisiile de CO2 superior nivelului 
minim prevăzut în prezenta directivă, 
acesta poate, în scopul stabilirii 
cuantumului creditului fiscal în 
conformitate cu alineatul (2), să facă 
trimitere la un nivel de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 care să nu 
depășească nivelul național.
(5) În sensul alineatelor (1)-(4), 
„sectoarele sau subsectoarele considerate 
a fi expuse unui risc important de 
relocare a emisiilor de dioxid de carbon” 
sunt cele care au fost stabilite ca atare pe 
baza articolului 10 alineatul (13) litera (a) 
din Directiva 2003/87/CE.
___________
(*) JO L”

Or. en

Justificare

În realitate, numărul limitat de sectoare și de instalații afectate de relocarea emisiilor de 
dioxid de carbon nu justifică această soluție. Statele membre ar trebui să compenseze prin 
ajutoare de stat orice risc real de relocare a emisiilor de carbon cu care se confruntă 
industriile mari consumatoare de energie din cauza impozitării energiei.
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Amendamentul 170
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2020, statele 
membre oferă un credit privind impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2 în ceea ce 
privește utilizarea produselor energetice în 
instalații care aparțin sectoarelor sau 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon.

(1) Statele membre oferă un credit privind 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
în ceea ce privește utilizarea produselor 
energetice în instalații care aparțin 
sectoarelor sau subsectoarelor considerate 
a fi expuse unui risc important de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon.

Or. de

Amendamentul 171
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 12
Directiva 2003/96/CE
Articolul 14a – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Până la 31 decembrie 2020, statele 
membre oferă un credit privind impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2 în ceea ce 
privește utilizarea produselor energetice în 
instalații care aparțin sectoarelor sau 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon.

(1) Până la 31 decembrie 2020, statele 
membre oferă un credit privind impozitarea
opțională în legătură cu emisiile de CO2 în 
ceea ce privește utilizarea produselor 
energetice în instalații care aparțin 
sectoarelor sau subsectoarelor considerate 
a fi expuse unui risc important de relocare 
a emisiilor de dioxid de carbon.

Or. en

Amendamentul 172
Olle Ludvigsson
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – punctul -i (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) se introduce litera următoare:
„(ba) până la 1 ianuarie 2023, 
electricitatea utilizată pentru a alimenta 
vehiculele electrice și hibride folosite 
pentru transportul rutier;”

Or. en

Justificare

Electrificarea este un element important în asigurarea caracterului durabil al sectorului 
transporturilor. Deoarece impactul total al acestor vehicule din punctul de vedere al emisiilor 
este strâns legat de cât de curată este electricitatea utilizată, ele nu sunt neapărat foarte puțin 
dăunătoare mediului în toate statele membre pe termen scurt. Cu toate acestea, pe termen 
lung aceste tehnologii foarte eficiente deschid calea pentru crearea unor sisteme de transport 
cu adevărat durabile.

Amendamentul 173
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul -ia (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ia) litera (f) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(f) produse energetice livrate pentru 
utilizare drept combustibil pentru 
navigația maritimă sau cea pe căile 
navigabile interioare (inclusiv pescuit), 
alta decât cu ambarcațiuni private de 
agrement, și electricitatea produsă la 
bordul ambarcațiunilor;
În sensul prezentei directive, 
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„ambarcațiune privată de agrement” 
înseamnă orice ambarcațiune utilizată de 
către proprietarul său sau de către 
persoana fizică sau juridică ce o folosește, 
fie prin închiriere, fie prin alt mijloc, în 
alte scopuri decât cele comerciale și în 
special altele decât transportul de călători 
sau de bunuri ori prestarea de servicii 
plătite sau pentru nevoile autorităților 
publice.”

Or. en

Justificare

O măsură logică ar fi ca scutirile fiscale obligatorii din sectorul transportului aerian și 
maritim să fie transformate în scutiri opționale. Întrucât interdicțiile din prezent nu sunt 
justificate de legislația internațională, ele limitează în mod nenecesar spațiul de manevră al 
statelor membre în aceste domenii de politică. O transformare în scutiri opționale ar permite 
statelor membre să își îndeplinească obligațiile în materie de climă și energie de la nivelul 
UE într-un mod mai rentabil.

Amendamentul 174
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul -ib (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-ib) se introduce următoarea literă (f):
„(fa) produse energetice livrate pentru 
utilizare drept carburant în aviație, cu 
excepția zborurilor de agrement cu 
caracter privat;
În sensul prezentei directive, „zboruri de 
agrement cu caracter privat” înseamnă 
utilizarea unui aparat de zbor de către 
proprietarul său ori de către persoana 
fizică sau juridică ce îl folosește, fie prin 
închiriere, fie prin alte mijloace, în alte 
scopuri decât cele comerciale, în special 
altele decât transportul de călători sau de 
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bunuri ori prestarea de servicii plătite sau 
pentru nevoile autorităților publice.”

Or. en

Justificare

O măsură logică ar fi ca scutirile fiscale obligatorii din sectorul transportului aerian și 
maritim să fie transformate în scutiri opționale. Întrucât interdicțiile din prezent nu sunt 
justificate de legislația internațională, ele limitează în mod nenecesar spațiul de manevră al 
statelor membre în aceste domenii de politică. O transformare în scutiri opționale ar permite 
statelor membre să își îndeplinească obligațiile în materie de climă și energie de la nivelul 
UE într-un mod mai rentabil.

Amendamentul 175
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctele i și ia (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – literele f, h și i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) literele (h) și (i) se înlocuiesc cu
următoarele

(i) literele (f) și (h) se elimină;

(ia) litera (i) se înlocuiește cu următorul 
text:

„(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;
(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele „(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele 
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naturale utilizate drept carburanți;” naturale utilizate drept carburanți;”

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată defini ele însele nivelurile de impozitare potrivite pentru 
navigația maritimă sau aeriană.

Amendamentul 176
José Manuel García-Margallo y Marfil

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul -i (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) litera (e) se înlocuiește cu următorul 
text:
„(e) produse energetice și electricitate 
utilizate pentru transportul de bunuri și 
pasageri pe calea ferată, cu metroul, 
tramvaiul, troleibuzul și cu autobuzul 
urban, în special dacă se utilizează gazele 
naturale drept combustibil;”

Or. es

Amendamentul 177
Olle Ludvigsson

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 

(h) până la 1 ianuarie 2023, electricitatea, 
gazele naturale, cărbunele și combustibilii 
solizi, dacă sunt utilizați de gospodării 
și/sau organizații recunoscute drept 
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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;

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. en

Justificare

Actualul domeniu de aplicare al scutirii - fără a adăuga păcura - ar trebui să fie eliminat pe 
termen lung pentru a spori atractivitatea stimulentelor pentru economisirea energiei și 
sporirea eficienței energetice. În același timp, gospodăriile cu venituri reduse și organizațiile 
caritabile ar trebui să beneficieze de o compensare prin măsuri sociale. Atunci când este 
aplicată, scutirea reduce presiunea exercitată de preț - descurajând în mod clar investițiile în 
renovarea clădirilor și în termoficare, de exemplu - și, astfel, contribuie la pasivitatea 
gospodăriilor în ceea ce privește limitarea consumului de energie.

Amendamentul 178
Philippe De Backer

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) până la 1 ianuarie 2023, 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;
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Or. nl

Amendamentul 179
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele 
naturale utilizate drept carburanți;”

eliminat

Or. en

Amendamentul 180
Olle Ludvigsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele 
naturale utilizate drept carburanți;

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele 
naturale utilizate drept carburanți. Între 1 
ianuarie 2023 și 1 ianuarie 2028, statele 
membre pot aplica o reducere de până la 
50% din nivelurile minime de impozitare 
pentru unul sau ambii carburanți cât timp 
cota de piață națională a vehiculelor care 
utilizează carburantul respectiv este mai 
mică de 10%.

Or. en

Justificare

Deși gazul petrolier lichefiat și gazul natural nu sunt forme sustenabile de energie, ele 
reprezintă elemente rezonabile ale mixului energetic pe termen mediu. În primul rând, aceste 
produse generează emisii mai scăzute de CO2 și de NOx decât alți combustibili fosili. În al 
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doilea rând, infrastructura lor, în special în cazul gazului natural, ar putea facilita 
introducerea unor alternative din surse regenerabile. Prin urmare, reduceri fiscale de până 
la 50% ar trebui permise până în 2028, dar numai atât timp cât etapele de dezvoltare a unor 
cote scăzute de piață se află încă în curs.

Amendamentul 181
Alfredo Pallone

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele 
naturale utilizate drept carburanți;

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL, 
biometanul și gazele naturale utilizate 
drept carburanți, fără a aduce atingere 
articolului 4 alineatul (3) paragraful 2a;

Or. en

Justificare

Dezvoltarea biometanului este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, prin 
urmare, de un tratament fiscal favorabil, care să permită dezvoltarea infrastructurii de 
alimentare cu gaz metan. Reprezentând alternativa disponibilă pentru carburanții derivați 
din petrol, gazul metan prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx și contribuie la 
îmbunătățirea calității aerului din mediul urban și la reducerea nivelului de zgomot și a 
emisiilor de CO2. O „clauză de revizuire” constituie instrumentul legislativ adecvat de 
evaluare a necesității de a menține un tratament fiscal favorabil pentru carburanții 
alternativi.

Amendamentul 182
Leonardo Domenici

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele (i) GPL și gazele naturale utilizate drept 
carburanți, inclusiv prin derogare de la 
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naturale utilizate drept carburanți;” articolul 4 alineatul (3);”

Or. it

Justificare

La proposta di direttiva prevede notevoli aumenti delle aliquote di accisa applicate ai 
carburanti gassosi, GPL e metano per auto.La parificazione dei loro prezzi al consumo ai 
combustibili tradizionali determinerebbe la loro "scomparsa", perciò gli Stati membri 
dovrebbero poter applicare una tassazione più favorevole rispetto ai prodotti energetici 
tradizionali.La previsione di un periodo di transizione non é efficace nell’evitare il paventato 
crollo del mercato dei carburanti gassosi poiché, l'elevato aumento dei loro prezzi al 
consumo,scoraggerebbe consumi e investimenti.

Amendamentul 183
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL și gazele 
naturale utilizate drept carburanți;

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL, biogazul
și gazele naturale utilizate drept carburanți;

Or. de

Amendamentul 184
Leonardo Domenici

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ia (nou)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se introduce următoarea literă:
„(la) GPL utilizat drept combustibil 
pentru încălzire, inclusiv prin derogare de 
la articolul 4 alineatul (3);”
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Or. it

Justificare

În ceea ce privește GPL utilizat drept combustibil pentru încălzire, statele membre trebuie să 
poată aplica derogări de la nivelurile minime de impozitare stabilite și de la principiul 
neutralității fiscale menționat la noul alineat (3) de la articolul 4 inclus în propunerea de 
directivă. Asemenea derogări se justifică din punct de vedere social și ecologic, dat fiind 
faptul că GPL permite îndeplinirea nevoilor energetice primare ale persoanelor care locuiesc 
în zone izolate.

Amendamentul 185
Krišjānis Kariņš

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) se introduce următorul paragraf: eliminat
„Literele (a)-(e) și (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de 
energie.”

Or. lv

Amendamentul 186
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Literele (a)-(e) și (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de energie.

Literele (a)-(e), (g) și (i) se aplică doar 
impozitării consumului general de energie.

Or. en
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Justificare

Scutirea tuturor gospodăriilor ar slăbi forța stimulentelor pentru conservarea energiei și ar 
încuraja evitarea unor soluții de termoficare mai eficiente, denaturând astfel EU ETS. 
Veniturile obținute din impozitarea energiei ar trebui utilizate în sprijinul categoriilor mai 
sărace ale societății și al măsurilor de economisire a energiei.

Amendamentul 187
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Literele (a)-(e) și (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de energie.

Literele (a), (b), (d), (e) și (g) se aplică 
doar impozitării consumului general de 
energie.

Or. en

Amendamentul 188
Peter Simon

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Literele (a)-(e) și (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de 
energie.”

„Literele (a), (b), (e) și (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de 
energie.”

Or. de

Justificare

Impozitarea produselor energetice și a electricității utilizate pentru cogenerare, precum și a 
electricității produse prin cogenerare va face ca operarea acestor instalații să devină 
nerentabilă în multe cazuri, ceea ce va avea drept rezultat abandonarea cogenerării. 
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Cogenerarea utilizează mai multă energie pentru un nivel similar de emisii de CO2. 
Abandonarea cogenerării ar duce astfel la creșterea nivelului emisiilor de CO2 și ar 
contraveni obiectivului directivei. Ar trebui, în consecință, să se prevadă posibilitatea 
reducerii impozitului pe CO2 sau a scutirii de acesta. 

Amendamentul 189
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu 
următorul text:

eliminat

(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.”

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura un caracter echitabil față de alte activități economice care intră în 
domeniul de aplicare al dispozițiilor privind impozitarea energiei și pentru a se evita 
pierderea unor ocazii de a introduce stimulente pentru activitățile de mai sus cu scopul de a 
reduce emisiile de CO2 și consumul de energie, acestea nu ar trebui să fie scutite.

Amendamentul 190
Ivo Strejček

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
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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.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să poată mențină un nivel zero de impozitare la produse energetice 
și electricitate utilizate în lucrări agricole, horticole, piscicole și în silvicultură.

Amendamentul 191
Olle Ludvigsson

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 eficienței care ar fi fost obținută 
dacă s-ar fi respectat ratele minime 
normale ale Uniunii. Procesul de creștere 
a eficienței energetice este monitorizat 
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îndeaproape de autoritățile naționale. În 
cazul beneficiarilor care nu realizează 
creșterile așteptate de eficiență energetică, 
consumul de energie este impozitat la un 
nivel ce corespunde gradului de 
neconformare.

Or. en

Justificare

Procedura menită să asigure creșterea eficienței energetice trebuie să fie strictă și riguroasă 
pentru a produce rezultate reale. Reducerile fiscale ar trebui acordate doar pe baza unor 
îmbunătățiri dovedite ale eficienței. În acest context, sunt necesare cadre naționale clare și 
solide.

Amendamentul 192
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 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 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:

Până la 1 ianuarie 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 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 sau 
dacă, în cazul carburanților, cota lor de 
piață este sub 5%:

*NB: numerotat greșit „(1)” în propunerea 
Comisiei.
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Or. de

Amendamentul 193
Olle Ludvigsson

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 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 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:

(1) Până la 1 ianuarie 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 produse sunt alcătuite 
din, sau conțin unul sau mai multe dintre 
următoarele produse și dacă,

(a) 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,

(b) în ceea ce privește alte produse 
obținute din biomasă decât biocarburanții 
și biolichidele, aceste produse respectă 
criteriile de durabilitate ce urmează să fie 
prevăzute în conformitate cu articolul 1 
alineatul (4a) din prezenta directivă, de 
îndată ce aceste criterii au fost adoptate:

*NB: numerotat greșit „(1)” în propunerea 
Comisiei.

Or. en
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Justificare

Criteriile de durabilitate ar trebui să se aplice nu numai biocarburanților și biolichidelor, ci 
și combustibililor solizi obținuți din biomasă. Nu ar fi rezonabil să se prevadă consecvent, 
așa cum se întâmplă în propunerea Comisiei, un tratament preferențial pentru combustibilii 
obținuți din biomasă solidă care nu îndeplinește criteriile de durabilitate. Deoarece 
elementele de durabilitate diferă oarecum între biomasa solidă și biocarburanți/biolichide, ar 
trebui elaborate criterii specifice pentru biomasa solidă care să fie aplicate în cadrul 
prezentei directive.

Amendamentul 194
Alfredo Pallone

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 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 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:

(1) Până la 1 ianuarie 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 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:

În cazul biometanului, conținutul 
energetic la fiecare unitate cantitativă este 
același ca și pentru gazele naturale. 
Având în vedere faptul că biometanul 
injectat în rețeaua de gaze naturale 
contribuie la creșterea cotei de surse 
regenerabile, biometanul va fi scutit de 
impozitul pe conținutul energetic și în 
legătură cu emisiile de CO2, cu condiția 
să fie produs în conformitate cu criteriile 
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de durabilitate.
*NB: numerotat greșit „(1)” în propunerea 
Comisiei.

Or. en

Justificare

Biometanul reprezintă unul dintre pilonii principali pentru realizarea obiectivului obligatoriu 
pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Nu există nicio limitare 
în privința amestecului dintre gazele naturale și biometan, datorită compoziției moleculare 
identice. Acestea constituie singura alternativă disponibilă cu emisii mai mici la carburanții 
derivați din petrol. Prin urmare, biometanul trebuie să fie scutit de la impozitarea în legătură 
cu emisiile de CO2 și conținutul energetic. Procentul de biometan injectat în rețeaua de gaze 
naturale ar fi dedus din impozitul total aferent gazelor naturale.

Amendamentul 195
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/96/CE
Articolul 17 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Cu condiția respectării, în medie, de 
către fiecare întreprindere, a nivelurilor 
minime de impozitare stabilite în prezenta 
directivă, statele membre pot aplica 
reduceri fiscale la consumul de produse 
energetice utilizate pentru încălzire sau în 
scopurile menționate în articolul 8 alineatul
(2) literele (b) și (c) sau de electricitate în 
următoarele cazuri:

(1) Statele membre pot aplica reduceri 
fiscale privind impozitarea consumului 
general de energie la consumul de produse 
energetice utilizate pentru încălzire sau în 
scopurile menționate în articolul 8 alineatul
(2) literele (b) și (c) sau de electricitate în 
următoarele cazuri:

Or. en

Amendamentul 196
Corien Wortmann-Kool

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
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Directiva 2003/96/CE
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca nivelurile minime de 
impozitare prevăzute în prezenta directivă 
să fie respectate în medie pentru fiecare 
activitate comercială, statele membre pot 
aplica reduceri fiscale pentru impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2 produselor 
energetice utilizate în scopul încălzirii sau 
în sensul articolului 8 alineatul (2) literele
(b) și (c), în cazul în care sunt încheiate 
acorduri cu entități comerciale prevăzute la 
articolul 11 sau asociații de astfel de 
entități comerciale, sau în cazul în care 
sunt puse în aplicare sistemele de 
comercializare de certificate sau măsuri 
echivalente, în măsura în care acestea 
conduc la atingerea obiectivelor privind 
reducerea emisiilor de CO2.

(2) Statele membre pot aplica reduceri 
fiscale pentru impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2 produselor energetice 
utilizate în scopul încălzirii sau în sensul 
articolului 8 alineatul (2) literele (b) și (c), 
în cazul în care sunt încheiate acorduri cu 
entități comerciale prevăzute la articolul 11 
sau asociații de astfel de entități 
comerciale, sau în cazul în care sunt puse 
în aplicare sistemele de comercializare de 
certificate sau măsuri echivalente eficace, 
în măsura în care acestea conduc la 
atingerea obiectivelor privind reducerea 
emisiilor de CO2.

Or. en

Amendamentul 197
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/96/CE
Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Cu condiția ca nivelurile minime de 
impozitare prevăzute în prezenta directivă 
să fie respectate în medie pentru fiecare 
activitate comercială, statele membre pot 
aplica reduceri fiscale pentru impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2 produselor 
energetice utilizate în scopul încălzirii sau 
în sensul articolului 8 alineatul (2) literele
(b) și (c), în cazul în care sunt încheiate 
acorduri cu entități comerciale prevăzute la 
articolul 11 sau asociații de astfel de 

(2) Cu condiția ca nivelurile minime de 
impozitare prevăzute în prezenta directivă 
să fie respectate în medie pentru fiecare 
activitate comercială, statele membre pot 
aplica reduceri fiscale pentru impozitarea
opțională în legătură cu emisiile de CO2
produselor energetice utilizate în scopul 
încălzirii sau în sensul articolului 8 
alineatul (2) literele (b) și (c), în cazul în 
care sunt încheiate acorduri cu entități 
comerciale prevăzute la articolul 11 sau 
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entități comerciale, sau în cazul în care 
sunt puse în aplicare sistemele de 
comercializare de certificate sau măsuri 
echivalente, în măsura în care acestea 
conduc la atingerea obiectivelor privind 
reducerea emisiilor de CO2.

asociații de astfel de entități comerciale, 
sau în cazul în care sunt puse în aplicare 
sistemele de comercializare de certificate 
sau măsuri echivalente, în măsura în care 
acestea conduc la atingerea obiectivelor 
privind reducerea emisiilor de CO2.

Or. en

Amendamentul 198
Danuta Jazłowiecka, Sławomir Witold Nitras, Bogusław Sonik, Jolanta Emilia Hibner

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
Directiva 2003/96/CE
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, 
România și Slovacia pot, în scopul unor 
utilizări prevăzute la articolele 8 și 9, să 
aplice o perioadă tranzitorie până la 1 
ianuarie 2021 pentru introducerea 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2. 
În cazul în care Uniunea hotărăște 
reducerea cu peste 20% a emisiilor de 
gaze cu efect de seră până în 2020, 
comparativ cu nivelurile atinse în 1990, 
Comisia examinează aplicarea acestor 
perioade tranzitorii și, după caz, prezintă 
o propunere în vederea scurtării acestora 
și/sau a modificării nivelurilor minime de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2, 
astfel cum se prevede în anexa I.”

eliminat

Or. en

Amendamentul 199
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 14
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Directiva 2003/96/CE
Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, 
România și Slovacia pot, în scopul unor 
utilizări prevăzute la articolele 8 și 9, să 
aplice o perioadă tranzitorie până la 1 
ianuarie 2021 pentru introducerea 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2.
În cazul în care Uniunea hotărăște 
reducerea cu peste 20% a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020, comparativ 
cu nivelurile atinse în 1990, Comisia 
examinează aplicarea acestor perioade 
tranzitorii și, după caz, prezintă o 
propunere în vederea scurtării acestora 
și/sau a modificării nivelurilor minime de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2, 
astfel cum se prevede în anexa I.

(5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, 
România și Slovacia pot, în scopul unor 
utilizări prevăzute la articolele 8 și 9, să 
aplice o perioadă tranzitorie până la 1 
ianuarie 2021 pentru introducerea 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2.
În cazul în care Uniunea hotărăște 
reducerea cu peste 20% a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020, comparativ 
cu nivelurile atinse în 1990, Comisia 
examinează aplicarea acestor perioade 
tranzitorii și prezintă o propunere în 
vederea scurtării acestora și/sau a 
modificării nivelurilor minime de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2, 
astfel cum se prevede în anexa I.

Or. en

Justificare

Dacă obiectivele de reducere a emisiilor de gaze de efect de seră sunt majorate, perioadele 
tranzitorii trebuie reanalizate dintr-o nouă perspectivă. Într-o astfel de situație, statele 
membre care au fost scutite inițial ar trebui să participe cel puțin într-o oarecare măsură la 
eforturile comune de reducere a emisiilor.

Amendamentul 200
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 17 – litera ca (nouă)
Directiva 2003/96/CE
Articolul 21 – alineatul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) Se adaugă următorul alineat:
„(6a) În termen de doi ani de la adoptarea 
prezentei directive, Comisia prezintă un 
raport referitor la fezabilitatea și impactul 
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preconizat ale trecerii, totale sau parțiale, 
de la sistemul actual de impozitare a 
cantităților de carburanți de transport 
achiziționate la nivel național către un 
sistem de impozitare a carburanților 
respectivi pe baza cantităților utilizate 
efectiv pe teritoriul fiecărui stat membru. 
Dacă este necesar, raportul ar trebui 
urmat de propuneri legislative 
corespunzătoare.”

Or. en

Justificare

Fenomenul de evaziune fiscală reprezentat de „turismul la pompă” din transportul rutier de 
mărfuri și de supraalimentarea cu carburant în cazul aviației comerciale denaturează piața 
internă și creează un dezavantaj nejustificat pentru statele membre care aplică niveluri de 
impozitare mai mari decât în alte țări.  Modelul nord-american al IFTA demonstrează faptul 
că aceste probleme pot fi rezolvate în mod rațional, impozitând carburantul utilizat, și nu cel 
vândut, pe teritoriul unei anumite unități administrative (stat membru).

Amendamentul 201
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 Consiliului un raport privind 
aplicarea prezentei directive și, dacă este 
cazul, o propunere de modificare a 
acesteia. Pentru ajustarea prețurilor pe 
tona de CO2, Comisia este împuternicită 
să adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 290 din TFUE.

Or. en
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Justificare

Modificarea directivei este prea greoaie pentru ajustarea importantă a prețurilor la CO2.

Amendamentul 202
Olle Ludvigsson

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. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile rapide de natură tehnică și politică din acest domeniu, Comisia 
trebuie să prezinte un raport mai des decât o dată la cinci ani pentru a se garanta că prezenta 
directivă este actualizată în mod corespunzător. Raportul ar trebui să fie adresat și 
Parlamentului European.

Amendamentul 203
Philippe De Backer

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 

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

Or. nl

Amendamentul 204
Rovana Plumb

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. en

Justificare

Având în vedere evoluțiile rapide de natură tehnică și politică din acest domeniu, Comisia 
trebuie să prezinte un raport mai des decât o dată la cinci ani pentru a se garanta că prezenta 
directivă este actualizată în mod corespunzător. Raportul ar trebui să fie adresat și 
Parlamentului European.

Amendamentul 205
Bernd Lange

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 

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

prezentei directive și, dacă este cazul, o 
propunere de modificare a acesteia.

Or. de

Amendamentul 206
Olle Ludvigsson

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare buna funcționare 
a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor 
minime de impozitare și obiectivele mai 
ample ale tratatului.

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, impactul asupra 
emisiilor nocive sau potențial nocive, 
altele decât emisiile de CO2, utilizarea 
electricității în transport și justificarea 
scutirilor și reducerilor, inclusiv pentru 
combustibilul utilizat în navigația maritimă 
și aeriană, prevăzute în prezenta directivă.
Raportul Comisiei ia în considerare buna 
funcționare a pieței interne, valoarea reală 
a nivelurilor minime de impozitare și 
obiectivele mai ample ale tratatului.

Or. en

Justificare

În procesul de ameliorare a prezentei directive ar trebui să se țină seama în mod specific și 
de problemele legate de alte emisii decât cele de CO2, cum ar fi emisiile de NOx. Este 
important să se studieze și să se abordeze mai activ impactul de mediu mai larg al utilizării 
carburanților și combustibililor pentru încălzire.

Amendamentul 207
Philippe De Backer
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare buna funcționare 
a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor 
minime de impozitare și obiectivele mai 
ample ale tratatului.

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. De 
asemenea, raportul Comisiei examinează 
dacă, pentru a proteja sănătatea publică, 
ar trebui avute în vedere și alte emisii de 
gaze nocive, în plus față de emisiile de 
CO2. Raportul Comisiei ia în considerare 
buna funcționare a pieței interne, valoarea 
reală a nivelurilor minime de impozitare și 
obiectivele mai ample ale tratatului.

Or. nl

Amendamentul 208
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
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utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă.

utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. De 
asemenea, raportul examinează impactul 
asupra stabilirii priorităților politicii 
industriale în sectorul auto european în 
ceea ce privește motoarele cu combustie 
internă convenționale, curate și eficiente 
din punct de vedere energetic, precum și 
obiectivele UE de reducere a emisiilor de 
CO2 din acest sector.

Raportul Comisiei ia în considerare buna 
funcționare a pieței interne, valoarea reală 
a nivelurilor minime de impozitare și 
obiectivele mai ample ale tratatului.

Raportul Comisiei ia în considerare buna 
funcționare a pieței interne, valoarea reală 
a nivelurilor minime de impozitare și 
obiectivele mai ample ale tratatului.

Or. de

Amendamentul 209
Sabine Wils, Thomas Händel, Nikolaos Chountis

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare buna funcționare 
a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor 
minime de impozitare și obiectivele mai 
ample ale tratatului.

raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor. Raportul conține și o sinteză a 
prevederilor fiscale existente incluse în 
acordurile bilaterale privind serviciile 
aeriene. Raportul Comisiei ia în 
considerare buna funcționare a pieței 
interne, valoarea reală a nivelurilor minime 
de impozitare și obiectivele mai ample ale 
tratatului.

Or. en
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Justificare

Propunând să prezinte motivele scutirii de la impozitare a carburanților utilizați în navigația 
aeriană și maritimă, Comisia recunoaște implicit că acestea sunt problematice, dar amână 
soluționarea acestei probleme. Totuși, problema trebuie abordată acum dacă UE dorește să 
își urmeze într-o manieră credibilă obiectivul de transformare a sistemului de transport din 
UE într-un sistem sustenabil. „Tarifarea corectă” este o precondiție necesară pentru 
îndeplinirea acestui obiectiv.

Amendamentul 210
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 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 se revizuiește periodic, în special 
ținându-se cont de disponibilitatea 
dovezilor emergente.

Or. en

Justificare

Numărul limitat de sectoare și instalații afectate în realitate de relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon nu justifică adoptarea unui act legislativ specific, însă ar trebui ținută totuși o 
evidență. Statele membre ar putea apoi să compenseze prin ajutoare de stat orice risc 
demonstrat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru industriile cu un consum mare 
de energie din cauza impozitării energiei.

Amendamentul 211
Bernd Lange

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 3
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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, în special 
ținându-se cont de disponibilitatea 
dovezilor emergente. Raportul Comisiei 
examinează, de asemenea, condițiile 
naționale de punere în aplicare pentru a 
verifica dacă acestea sunt clare, lipsite de 
ambiguitate și transparente pentru toți 
consumatorii.
De asemenea, Comisia ar trebui să 
prezinte până la 1 ianuarie 2016 o 
propunere privind armonizarea și 
conversia taxelor de achiziționare a
autovehiculelor, a taxelor de 
înmatriculare și a taxelor anuale pentru 
deținerea unui autovehicul astfel încât 
acestea să se bazeze exclusiv pe emisiile 
de CO2 ale autovehiculului respectiv.

Or. de

Amendamentul 212
Alfredo Pallone

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până în 2023, Comisia prezintă 
Consiliului o evaluare cu privire la 
punerea în aplicare a dispozițiilor 
prezentei directive referitoare la nivelul de 
impozitare aplicabil gazelor naturale din 
transportul rutier și o propunere pentru 
modificarea acesteia. Printre altele, 
această evaluare analizează progresele 
realizate în ceea ce privește 
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disponibilitatea gazelor naturale și a 
biometanului, dezvoltarea rețelei de stații 
de alimentare în Uniune, cota de piață a 
vehiculelor pe bază de gaze naturale în 
Uniune, inovarea și dezvoltarea 
tehnologică în domeniul biometanului 
utilizat drept carburant în transporturi și 
valoarea reală a nivelului minim de 
impozitare.

Or. en

Justificare

O „clauză de revizuire” constituie instrumentul adecvat pentru a evalua nevoia de a menține 
un tratament fiscal favorabil pentru combustibilii alternativi, având în vedere, de asemenea, 
dezvoltarea combustibililor gazoși din surse regenerabile. Întrucât dezvoltarea biometanului 
este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale, este necesar un tratament fiscal 
favorabil pe termen mediu. Motoarele care funcționează pe gaz natural/biometan prezintă 
emisii foarte scăzute de substanțe poluante, în același timp reducând în mod semnificativ și 
nivelul de zgomot și emisiile de CO2 în comparație cu motoarele care funcționează pe 
motorină și pe benzină.

Amendamentul 213
Gianluca Susta

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În special, Comisia prezintă până în 2023 
Consiliului și Parlamentului European o 
evaluare cu privire la punerea în aplicare 
a dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la nivelul de impozitare 
aplicabil gazelor naturale din transportul
rutier și o propunere pentru modificarea 
acesteia. Printre altele, această evaluare 
analizează progresele realizate în ceea ce 
privește disponibilitatea gazelor naturale 
și a biometanului, dezvoltarea rețelei de 
stații de alimentare în Europa, cota de 
piață a vehiculelor pe bază de gaze 
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naturale în Uniune, inovarea și 
dezvoltarea tehnologică a biometanului 
utilizat drept combustibil în domeniul 
transportului, precum și valoarea reală a 
nivelului minim de impozitare.

Or. en

Amendamentul 214
Riikka Manner

Propunere de directivă
Anexa 1 – tabelul A – coloana 4 – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

8,8 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Justificare

Nivelul minim de impozitare a consumului general de energie pentru motorină ar trebui să 
rămână la nivelul anului 2013. Motorina este importantă pentru sectorul transporturilor și, 
prin urmare, prețul motorinei ar trebui să rămână competitiv.

Amendamentul 215
Riikka Manner

Propunere de directivă
Anexa 1 – tabelul A – coloana 5 – rândul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

9,6 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en

Justificare

Nivelul minim de impozitare a consumului general de energie pentru motorină ar trebui să 
rămână la nivelul anului 2013. Motorina este importantă pentru sectorul transporturilor și, 
prin urmare, prețul motorinei ar trebui să rămână competitiv.
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Amendamentul 216
Leonardo Domenici

Propunere de directivă
Anexa 1 – tabelul A – rândul 4

Textul propus de Comisie

GPL

coduri NC 2711 
12 11 - 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ 9,6 EUR/GJ

Amendamentul

GPL

coduri NC 2711 
12 11 - 2711 19 
00

20 EUR/t 
CO2

1,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ 3,5 EUR/GJ

Or. it

Justificare

Nivelurile de impozitare pentru 2015 și 2018 stabilite în propunerea de directivă ar avea 
drept rezultat dispariția treptată, dar inevitabilă a GPL de pe piața carburanților și 
înlocuirea sa cu combustibili tradiționali, ceea ce ar avea un impact de mediu, social și 
industrial negativ. Prin urmare, se propune o majorare, care, deși importantă, ar putea fi 
suportată mai ușor de piețe.

Amendamentul 217
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexa 1 – tabelul A – rândul 5a (nou)

Amendamentul

Motorină 
comercială utilizată 
drept carburant

20 EUR/t 
CO2

8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ 8,2 EUR/GJ

Or. en
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Amendamentul 218
Markus Ferber

Propunere de directivă
Anexa 1 – tabelul D – rândul 1a (nou)

Amendamentul

Electricitate destinată 
tranzacționării

- de la 1 ianuarie 2013 - 8,2 EUR/GJ

- de la 1 ianuarie 2015 - 8,8 EUR/GJ

- de la 1 ianuarie 2018 - 9,6 EUR/GJ

Or. de


