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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0169),

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0105/2011),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizele 
Comisiei pentru bugete, Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, 
Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, Comisiei pentru transport și turism și 
Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A7-0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Un dosar atât de amplu și esențial 
precum impozitarea energiei în Uniunea 
Europeană nu poate să țină seama doar 
de imperativele în materie de politică 
climatică și de mediu, în pofida 
importanței lor. Pentru Uniunea 
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Europeană, obiectivele de politică 
energetică și cele de politică industrială 
constituie, de asemenea, mize esențiale.

Or. fr

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se asigure continuarea 
funcționării corecte a pieței interne, având 
în vedere noile cerințe privind limitarea 
schimbărilor climatice, utilizarea surselor 
regenerabile de energie și economiile de 
energie, astfel cum au fost aprobate prin 
Concluziile Președinției Consiliului 
European din 8-9 martie 2007 și din 11-12 
decembrie 2008.

(2) Este necesar să se asigure funcționarea 
corectă a pieței interne, având în vedere 
noile cerințe privind limitarea schimbărilor 
climatice, utilizarea surselor regenerabile 
de energie și economiile de energie, astfel 
cum au fost aprobate prin Concluziile 
Președinției Consiliului European din 8-9 
martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008.

Or. fr

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Introducerea treptată pe piață a 
biocarburanților se va produce în mod 
natural în urma aplicării cadrului 
legislativ existent, în special a Directivei 
2009/28/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind 
promovarea utilizării energiei din surse 
regenerabile, de modificare și ulterior de 
abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 
2003/30/CE1, precum și a Directivei 
2009/30/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 23 aprilie 2009 de 
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modificare a Directivei 98/70/CE în ceea 
ce privește specificațiile pentru benzine și 
motorine, de introducere a unui 
mecanism de monitorizare și reducere a 
emisiilor de gaze cu efect de seră și de 
modificare a Directivei 1999/32/CE a 
Consiliului în ceea ce privește 
specificațiile pentru carburanții folosiți de 
navele de navigație interioară și de 
abrogare a Directivei 93/12/CEE2 . 
Obstacolele foarte numeroase de pe piața 
internă constatate în practică, fiecare stat 
membru având tendința să își protejeze 
piața sa națională, ar trebui totuși 
eliminate, probabil în cadrul unei 
revizuiri a acestor directive.
____________
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.
2 JO L 140, 5.6.2009, p. 88.

Or. fr

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 2b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Date fiind obligațiile existente ale 
statelor membre, nu este oportun să li se 
impună un tratament fiscal privilegiat 
suplimentar pentru biocarburanți. 
Posibilitatea ca fiecare dintre ele să 
recurgă la un astfel de tratament este 
suficientă.

Or. fr
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Amendamentul 5

Propunere de directivă – act de modificare
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 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 

(6) Din motive de claritate și pentru a 
evita interpretări divergente, este esențial 
ca factorii de emisie de CO2 de referință și 
puterea calorifică a produselor energetice 
să fie stabilite într-o nouă anexă la 
Directiva 2003/96/CE. Trebuie stabilite 
rate precise și comparabile între diferitele 
produse energetice.
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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.

Or. fr

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 6a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Sistemul actual de impozitare a 
carburanților, care se bazează pe volum și 
pe nivelul de impozitare corespunzător 
codului NC de referință, fără a ține seama 
de compoziția unui eventual amestec, și-a 
demonstrat valoarea, garantând buna 
funcționare a pieței interne.

Or. fr

Justificare

Sistemul propus de Comisie ignoră anumite aspecte ale pieței interne, în special cazurile în 
care operatorul dintr-un stat membru realizează amestecuri în numele operatorului dintr-un 
alt stat membru.
În momentul de față, nu există mecanisme care să permită determinarea și controlarea 
nivelului exact de biocarburanți din amestecuri, în special în ceea ce privește fluxurile 
transfrontaliere.
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Amendamentul 7

Propunere de directivă – act de modificare
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.

eliminat

Or. fr

Amendamentul 8

Propunere de directivă – act de modificare
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 

(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 revizuite, la intervale regulate, pentru 
a se ține seama de evoluția valorii lor reale, 
în vederea menținerii nivelului actual al 
armonizării ratelor.
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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.

Or. fr

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
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 cu venituri reduse 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.

Or. de

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
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 

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
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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.

consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice nu se justifică pe 
termen lung; având în vedere, pe de o 
parte, necesitatea de a crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie și, pe de 
altă parte, necesitatea de a prelungi 
anumite avantaje acordate carburanților 
alternativi față de carburanții clasici 
pentru a le permite creșterea cotei de 
piață, trebuie totuși ca nivelurile minime 
de impozitare să fie ajustate treptat.

Or. fr

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de
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Justificare

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

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
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 un impozit 
minim în legătură cu emisiile de CO2 și un 
impozit minim pe consumul de energie.

Or. fr

Amendamentul 13

Propunere de directivă – act de modificare
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

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 anexa II la prezenta 
directivă. Factorii de emisie de CO2 
specificați în anexa la prezenta directivă
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 
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(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.

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. fr

Justificare

Din motive de claritate și pentru a evita interpretări divergente, este esențial să se stabilească 
factorii de emisie de CO2 de referință și puterea calorifică a produselor energetice într-o 
nouă anexă la directivă. Trebuie stabilite rate precise și comparabile între produsele 
energetice.

Amendamentul 14

Propunere de directivă – act de modificare
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 

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

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

Or. fr

Justificare

Din motive de claritate și pentru a evita interpretări divergente, este esențial să se stabilească 
factorii de emisie de CO2 de referință și puterea calorifică a produselor energetice într-o 
nouă anexă la directivă. Trebuie stabilite rate precise și comparabile între produsele 
energetice.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care Directiva 2006/32/CE, 
Decizia 2007/589/CE sau Directiva 
2009/28/CE, după caz, nu conține un 
factor de emisie de CO2 și/sau o putere 
calorifică netă pentru produsul în cauză, 
statele membre consultă informațiile 
relevante disponibile privind puterea 
calorifică netă și/sau factorii de emisie de 
CO2.

eliminat

Or. fr
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Justificare

Din motive de claritate și pentru a evita interpretări divergente, este esențial să se stabilească 
factorii de emisie de CO2 de referință și puterea calorifică a produselor energetice într-o 
nouă anexă la directivă. Trebuie stabilite rate precise și comparabile între produsele 
energetice.

Amendamentul 16

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 1
Directiva 2003/96/CE
Articolul 1 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care o parte dintr-un produs 
energetic reprezintă biomasă sau produse 
realizate din biomasă, factorii de emisie de 
CO2 și puterea calorifică netă relevante 
pentru această parte sunt stabilite în 
conformitate cu alineatul (2), independent 
de codul NC cu care este clasat produsul 
energetic complet.

(3) În cazul în care o parte dintr-un produs 
energetic reprezintă biomasă sau produse 
realizate din biomasă, statele membre au 
posibilitatea de a aplica o rată stabilită
independent de amestec în măsura în care 
această rată este superioară ratei minime 
aplicabile codului NC cu care este clasat 
produsul energetic complet.

125

Or. fr

Justificare

În absența unui nivel minim legal pentru produsele amestecate prevăzut de directivele 
existente și a unui sistem european de control al nivelului de biocarburanți din amestecuri, 
statele membre vor avea posibilitatea să țină seama sau nu de conținutul de biocarburanți din 
amestecuri.

Amendamentul 17

Propunere de directivă – act de modificare
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 

eliminat
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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.
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. fr

Justificare

Pare nerezonabil să constrângi statele membre să respecte proporția dintre nivelurile de 
impozitare stabilite la nivel european. Această măsură riscă să aibă efecte nocive, de exemplu 
prin creșterea semnificativă a prețului la motorină, și poate contraveni obiectivelor directivei.

Amendamentul 18

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

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

Nivelurile minime se adaptează automat, 
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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.

Or. fr

Justificare

Indexarea automată a nivelurilor minime de impozitare este problematică, deoarece privează 
statele membre de o competență importantă și alimentează inflația.

Amendamentul 19

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Justificare

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

Amendamentul 20

Propunere de directivă – act de modificare
ANEXĂ
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – tabelul A – rândurile 4 și 5



PR\879700RO.doc 19/23 PE473.839v01-00

RO

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

Gaz natural
coduri NC 
2711 11 00 și 2711 21 
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 5,5 EUR/GJ 5,5 EUR/GJ

Gaz natural
coduri NC 
2711 11 00 și 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

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

Or. de

Justificare

Nivelul minim de impozitare propus de Comisie începând cu 2018 ar periclita utilizarea 
gazului natural și a GPL. Fără ajustare, începând cu 2018, GPL ar face obiectul unei rate 
minime totale de 500 EUR/m3, care ar depăși cu mult, de exemplu, rata minimă aplicată în 
cazul benzinei. Motoarele pe bază de GPL și gaz natural sunt deosebit de eficiente din punct 
de vedere energetic în comparație cu motoarele pe benzină.
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EXPUNERE DE MOTIVE

Conținutul propunerii

Directiva actuală privind impozitarea energiei, adoptată în 2003, urmărea în primul rând să 
prevină denaturarea concurenței în sectorul energiei în cadrul pieței interne. Ea stabilește 
norme comune privind produsele impozabile, momentul impozitării și scutirile autorizate. Se 
stabilesc rate minime, bazate în special pe cantitatea de energie consumată, pentru 
combustibili, carburanți și electricitate. Peste aceste rate minime, statele membre sunt libere 
să stabilească niveluri proprii de impozitare, așa cum doresc.

Propunerea de directivă revizuită adaptează structura impozitării energiei pentru a sprijini 
obiectivul unei economii cu emisii reduse de carbon și totodată eficace pe plan energetic, 
precum și pentru a evita problemele pe piața internă. Prin introducerea unui element legat de 
CO2 în impozitarea energiei, propunerea vizează conformarea acesteia din urmă la 
angajamentele UE în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice. 

Potrivit propunerii Comisiei, impozitele pe energie vor avea două componente: prima legată 
de emisiile de CO2, iar a doua de conținutul energetic.

- Va fi introdus un nivel minim de impozitare unic pentru emisiile de CO2 (20 €/t de CO2) 
pentru toate sectoarele în care nu se aplică schema UE de comercializare a certificatelor de 
emisie (ETS). Aceste sectoare, în special gospodăriile, transporturile, IMM-urile și 
agricultura, vor face astfel obiectul unui impozit pe carbon. Sursele regenerabile de energie 
vor fi scutite de această impozitare legată de CO2.

- Nivelurile minime de impozitare a energiei aplicabile unui produs energetic anumit nu se 
vor mai baza pe volumul consumat, ci pe conținutul energetic al produsului (€/GJ). Cu alte 
cuvinte, fiecare produs va fi impozitat în funcție de cantitatea de energie degajată, ceea ce va 
recompensa automat eficiența energetică. 

Împreună, componenta impozitului legată de CO2 și cea legată de energie vor constitui 
nivelul de impozitare a unui anumit produs. Statele membre vor avea libertatea de a-și stabili 
propriile rate, peste nivelurile minime impuse de UE și de a-și elabora propria structură de 
impozitare prin reproducerea raportului dintre nivelurile minime de impozitare pentru 
diferitele surse de energie (principiul „proporționalități” sau clauza de echivalență). Ele ar 
putea decide, de exemplu, să majoreze peste rata minimă numai componenta impozitului 
legată de conținutul energetic, dar nu și componenta legată de CO2, sau viceversa. 

În cazul încălzirii locuințelor, flexibilitatea de care dispun în prezent statele membre în ceea 
ce privește scutirea anumitor produse (gaz, cărbune, cocs și electricitate) va fi extinsă la toți 
combustibilii (inclusiv uleiurile minerale) pentru a asigura un tratament coerent al produselor 
energetice.

În privința agriculturii, acest sector va continua să beneficieze de rate reduse, dar acestea vor 
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fi subordonate obiectivelor de mediu, astfel încât și agricultura să contribuie la eforturile 
comune de reducere a consumului de energie. Directiva revizuită ar trebui să se aplice 
începând cu 2013 pentru a funcționa în paralel cu cea de a treia fază a EU ETS. 

Poziția raportoarei

Din punct de vedere al principiilor, raportoarea recunoaște că prezenta propunere reprezintă o 
contribuție importantă la realizarea strategiei europene „20-20-20” vizând reducerea emisiilor 
cu efect de seră.

Raportoarea dorește să sublinieze că un dosar atât de amplu și esențial precum impozitarea 
energiei în Uniunea Europeană trebuie să țină seama nu doar de imperativele în materie de 
politică climatică și de mediu, în pofida importanței lor, ci și de faptul că obiectivele de 
politică energetică și cele de politică industrială constituie, de asemenea, mize esențiale. Or, i 
se pare că acestea din urmă au fost puțin neglijate cu ocazia lucrărilor de revizuire a directivei. 
Prin urmare, ar fi extrem de important să se găsească un echilibru just între mize divergente, 
chiar opuse, pentru a oferi impulsuri pozitive la nivelul Uniunii Europene.

Raportoarea este, de asemenea, de părere că ar fi oportun să se asigure o mai mare coerență 
între toate dosarele referitoare la energie care sunt abordate în acest moment de instanțele 
comunitare. Pentru o abordare a tuturor aspectelor dosarului privind impozitarea energiei, ar 
trebui să se garanteze deplina compatibilitate a orientărilor ce urmează să fie adoptate cu 
Directiva privind eficiența energetică (examinată în momentul de față de către o altă comisie a 
Parlamentului European), în special, și, la nivel mai general, cu orientările fundamentale ale 
unei politici energetice europene care rămâne să fie definită în mare parte. Totuși, este foarte 
probabil că această dorință nu va fi îndeplinită sau va fi luată insuficient în considerare, 
existând riscul de a afecta coerența deciziilor.

În general, raportoarea sprijină abordarea metodologică a Comisiei ce vizează impozitarea 
energiei pe o bază dublă, în funcție de emisiile de CO2 și de conținutul energetic. Sistemul 
respectiv pare mai logic și mai coerent decât cel precedent. Raportoarea recunoaște temeinicia 
argumentelor în favoarea unei utilizări mai bune a surselor de energie și a unei folosiri sporite 
a energiilor mai puțin poluante.

De altfel, se consideră că introducerea unui impozit pe CO2 de 20 EUR/tonă va asigura 
venituri fiscale de 20 de miliarde EUR pentru ansamblul statelor membre ale Uniunii 
Europene începând cu 2020. 

Cu toate acestea, efectul cel mai tangibil al noilor propuneri ale Comisiei, și anume 
impozitarea pe baza emisiilor de CO2 și a conținutului energetic al produsului energetic 
utilizat, pe de o parte, și respectarea de către statele membre a „proporționalității” dintre 
diferitele praguri minime stabilite la nivelul Uniunii Europene, pe de altă parte, ar fi în special 
o creștere semnificativă a prețului motorinei în marea majoritate a statelor membre.

Deși acceptă principiul creșterii ratei minime la motorină, în conformitate cu metodologia 
logică și coerentă pe care Comisia Europeană își propune în mod just să o introducă, 
raportoarea nu consideră oportună menținerea principiului „proporționalității” ca atare, având 
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în vedere efectele majore și destabilizatoare pe care acesta le va avea cu siguranță.

Pe un plan mai instituțional, raportoarea atrage atenția în primul rând că respectarea strictă a 
proporționalității de către statele membre reprezintă o intervenție directă asupra nivelurilor de 
impozitare aplicate diverselor tipuri de energie în cele 27 de statele membre, contrară regulii 
de până acum a pragurilor minime. Propunerea actuală constituie astfel o intervenție 
importantă a Uniunii Europene în politicile fiscale naționale.

Pe planul politicii industriale în sens larg, creșterea semnificativă a prețului motorinei în 
numeroase state membre (pentru a nu da decât un exemplu concret, în Germania, creșterea ar 
fi de 31 de cenți pe litru până în 2023) ar crea mult mai multe probleme decât ar rezolva.

Nu se poate contesta din punct de vedere științific faptul că, datorită principiilor 
termodinamicii, motorul diesel prezintă avantaje considerabile față de motorul pe benzină, în 
special în ceea ce privește performanța și eficiența energetică. Experiența recentă 
demonstrează că o parte din reducerea emisiilor de CO2 pe care UE și-a stabilit-o ca obiectiv 
se bazează pe utilizarea sporită a autovehiculelor cu motor diesel.

Ținând cont, în plus, de faptul că Europa dispune de un avans competitiv considerabil față de 
alte părți ale lumii în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică a motoarelor diesel și că această 
dezvoltare necesită un nivel avansat de cercetare, care reprezintă un atu semnificativ al 
Uniunii Europene în raport cu alte puteri economice, nu pare rezonabil ca industria auto 
europeană, confruntată cu o concurență redutabilă din partea țărilor terțe și cu probleme 
structurale, să fie supusă unui șoc destabilizator atât de puternic. 

Chiar și perioada de tranziție de 10 ani, până în 2023, nu îi poate amortiza efectele.  

Al treilea argument de fond împotriva „proporționalității” privește efectul asupra prețurilor de 
consum. Riscul inflaționist indus de majorarea semnificativă a prețului la anumiți carburanți 
nu poate fi eliminat, cu atât mai mult cu cât statele membre nu pot scădea, de exemplu, 
impozitele pe consumul de benzină, din cauza situației deplorabile a finanțelor publice. 

Consumatorii ar fi și ei penalizați, la fel ca întregul sector al transporturilor, care s-ar 
confrunta cu o creștere importantă a prețurilor de cost.

Deoarece evoluția prețurilor la energie reprezintă sursa principală a inflației, raportoarea este 
de părere că trebuie să se evite în mod absolut adăugarea de mecanisme care ar fi de natură să 
alimenteze majorarea prețurilor.

Această poziție o face să se opună ferm și propunerii de indexare automată a pragurilor 
minime de impozitare în funcție de evoluția prețurilor sau de creșterea/scăderea prețurilor la 
CO2. Raportoarea își exprimă, de altfel, mirarea în legătură cu propunerea Comisiei Europene 
de introducere a indexării automate în domeniul impozitării energiei, deși Comisia denunță 
atât de prompt indexarea automată a salariilor, acolo unde încă se mai practică, recurgând la 
aceleași argumente. Este important ca legislatorul să poată lua decizii în continuare în privința 
respectivă. O majorare automată nu este oportună.

În ceea ce privește tratamentul rezervat carburanților alternativi precum GPL (gazul petrolier 
lichefiat) și GNC (gazul natural comprimat), raportoarea recunoaște că, din motive de 
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coerență, trebuie ca, până la urmă, să se aplice aceleași niveluri de impozitare legate de 
conținutul energetic și de CO2 în cazul tuturor carburanților, inclusiv GNC și GPL. Cu alte 
cuvinte, avantajele relative ale fiecărui carburant din punctul de vedere al emisiilor de CO2 ar 
fi răsplătite în mod automat de regimul fiscal, fără a se acorda vreun alt avantaj competitiv. 
Totuși, dat fiind faptul că nivelurile de impozitare aplicabile în prezent acestor produse sunt 
adesea foarte scăzute și că va mai fi nevoie de ceva timp înainte ca acestea din urmă să poată 
concura în mod real cu carburanții tradiționali, din cauza costurilor de investiții și de 
infrastructură, se propune limitarea majorării ratei minime la 5,50 EUR/GJ începând cu 2015 
și neaplicarea majorării prevăzute la 9,60 EUR/GJ începând cu 2018. Această limitare a 
majorării va permite carburanților alternativi să beneficieze de un avantaj comparativ, necesar 
pentru dezvoltarea unei tehnologii cu un consum mai scăzut de energie.


