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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei urmărește revizuirea Directivei în vigoare privind impozitarea energiei: 
prin împărțirea ratei minime de impozitare a produselor energetice în două părți, în speță 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea pe baza conținutului energetic, 
propunerea de directivă va contribui mai bine la realizarea obiectivelor în materie de 
schimbări climatice, iar piața internă pentru produsele energetice va deveni mai transparentă 
și mai corectă 

Propunerea reprezintă un pas important în direcția cea bună; în special, schimbarea bazei de 
impozitare de la volum și greutate la conținutul de CO2 și conținutul energetic este o 
modificare fundamentală, necesară și bine fundamentată. Totuși, există motive pentru a 
presupune că unele obiective nu vor fi complet atinse și că se vor rata oportunități de a 
maximiza contribuțiile la lupta împotriva schimbărilor climatice, la îmbunătățirea calității 
mediului în UE și la trecerea rapidă spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. 

Raportoarea pentru aviz sugerează, prin urmare, modificarea propunerii Comisiei pe baza 
următoarelor principii:

- modalitățile diferite de transport privat ar trebui tratate în același fel pentru a se 
maximiza internalizarea costurilor și a se crea condiții de concurență echitabile; prin 
urmare, ar trebui să se renunțe la excluderea transportului aerian și a celui maritim;

- din aceleași motive, ar trebui să se elimine treptat scutirile pentru agricultură și 
silvicultură;

- dacă nici măcar nu ar depăși inflația și nu ar fi legate de prețurile CO2 de pe piața ETS, 
impozitele pe energie și-ar pierde funcția de ghidare;

- pe de o parte, scutirea gospodăriilor elimină unele stimulente pentru eficiența 
energetică în cazul acestora, dar, pe de altă parte, includerea gospodăriilor care nu 
beneficiază de mecanisme sociale de corectare conduce la sărăcie energetică, în 
special pentru cele mai vulnerabile grupuri;

- biomasa nu implică prin definiție un bilanț neutru de CO2.

În concluzie, raportoarea dorește să sprijine propunerea Comisiei, dat fiind că reprezintă un 
pas foarte important în direcția cea bună. Totuși, aceasta ar putea oferi rezultate chiar mai 
bune dacă s-ar accepta unele ajustări și s-ar elimina unele excluderi și scutiri.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru 
afaceri economice și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele 
amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Ar trebui să se asigure o coerență 
reală în Uniune în ceea ce privește 
impozitarea diverselor surse de energie și 
ar trebui să se introducă un cadru pentru 
impozitarea energiilor din surse 
regenerabile.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
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 
optimă 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.

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ar trebui să se țină cont de 
consecințele practice ale unui nou mod de 
impozitare, mai ales când Europa se 
confruntă cu o criză financiară și 
economică, ale cărei efecte și implicații 
trebuie măsurate. În acest sens, ar trebui 
actualizate datele colectate în perioada 
realizării studiului de impact.
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Amendamentul 4

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 
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.

(3) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 poate fi o pârghie eficientă pentru 
statele membre pentru a încuraja un 
comportament ecologic durabil în rândul 
consumatorilor și al sectoarelor poluante 
și pentru 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 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. Totuși, la stabilirea unor astfel 
de norme fiscale este nevoie, de 
asemenea, de atenție pentru a nu diminua 
simplitatea sistemului de impozite pe 
consum sau pentru a nu amplifica sarcina 
administrativă în ceea ce privește 
impozitele pe consum. În plus, un impozit 
în legătură cu emisiile de CO2 nu ar 
trebui să ducă la creșterea substanțială a 
prețurilor la energie, deoarece o astfel de 
creștere a prețurilor ar avea efecte 
negative asupra competitivității 
economice a Uniunii și asupra puterii de 
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cumpărare a consumatorilor.

Amendamentul 5

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, 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 ar asigura, 
de asemenea, tratamentul diferențiat al 
combustibililor care reprezintă biomasă sau 
care sunt obținuți din biomasă, cu condiția 
ca aceștia să respecte 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 regenerabile1.
1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16.

Amendamentul 6

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 

(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 
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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.

egale, statele membre trebuie, de asemenea 
în scopul neutralității fiscale, să asigure 
niveluri egale de impozitare națională 
tuturor produselor în cauză. Dacă este 
cazul, ar trebui să se prevadă perioade 
tranzitorii, ținând cont de caracteristicile 
specifice ale statelor membre, în scopul 
egalizării acestor niveluri de impozitare.

Amendamentul 7

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.

(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.

Amendamentul 8

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 

(13) Posibilitatea statelor membre de a 
aplica un nivel de impozitare mai scăzut 
utilizării comerciale față de utilizarea 
necomercială a combustibilului gazos drept 
carburant ar trebui menținută. Articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE 



PE472.296v03-00 8/25 AD\891524RO.doc

RO

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, ar trebui eliminată.

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.

Justificare

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

Amendamentul 9

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
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.
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Justificare

Gazele naturale/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol, este 
unic prin nivelul redus de emisii de substanțe toxice sau cancerigene, prezintă emisii de 
particule aproape zero, nu prezintă nicio emisie de hidrocarburi reactive și generează emisii 
reduse de NOx, precum și un nivel de zgomot redus, fiind astfel un carburant ideal în mediul 
urban. Raportul din 25 ianuarie 2011 al Grupului de experți privind carburanții viitorului 
pentru sectorul transporturilor prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul 
dintre principalii combustibili alternativi din transportul urban.

Amendamentul 10

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) Este important să se garanteze faptul 
că gospodăriile, care sunt grav afectate de 
criza economică și financiară, unele 
dintre acestea fiind într-o situație de 
precaritate socială și lipsite de securitate 
energetică din cauza condițiilor 
economice extreme, nu sunt penalizate și 
mai mult prin creșterea sarcinii fiscale.
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.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Considerentul 18
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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, 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, trebuie eliminate pe termen mediu.
În cazul gazelor naturale și al 
biometanului 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 
respectivele produse energetice ar trebui 
eliminate numai după o evaluare, care ar 
urma să fie efectuată de Comisie până în 
2023, privind punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentei directive referitoare 
la nivelul de impozitare aplicabil gazelor 
naturale din transportul rutier. Printre 
altele, această evaluare ar trebui să vizeze 
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 evoluțiile tehnologice 
în ceea ce privește biometanul utilizat 
drept combustibil pentru transport și 
valoarea reală a nivelului minim de 
impozitare.

Justificare

Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei pentru anul 2020 de 
10 % biocarburanți. 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. Fiind alternativa disponibilă pentru carburanții 
derivați din petrol, gazul metan prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx, 
îmbunătățind calitatea aerului din mediul urban și, de asemenea, reducând nivelul de zgomot 
și emisiile de CO2. O „clauză de revizuire” constituie instrumentul legislativ adecvat de 
evaluare a necesității de a menține un tratament fiscal favorabil pentru combustibilii 
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alternativi, având în vedere, de asemenea, dezvoltarea combustibililor gazoși din surse 
regenerabile.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a atinge ținta de reducere a 
emisiilor generate de transporturi, de 
60 % până în 2050, indicată de Cartea 
albă a Comisiei din 28 martie 2011 
intitulată „Foaie de parcurs pentru un 
spațiu european unic al transporturilor –
Către un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al 
resurselor”, prin înjumătățirea utilizării 
autovehiculelor „alimentate în mod 
convențional” în transportul urban până 
în 2030, trebuie stimulată în continuare 
dezvoltarea pieței hidrogenului și a 
electricității, indicate drept principalele 
opțiuni pentru înlocuirea petrolului drept 
carburant pentru transport în raportul 
privind carburanții viitorului pentru 
sectorul transporturilor al Grupului de 
experți privind carburanții viitorului 
pentru sectorul transporturilor condus de 
Direcția Generală Mobilitate și 
Transporturi a Comisiei, raport prezentat 
de Comisie la 25 ianuarie 2011. Deoarece 
legislația Uniunii, de exemplu noile 
Orientări privind rețelele transeuropene 
de transport (TEN-T), prevede tot mai des 
acordarea de sprijin pentru integrarea 
tehnologiilor legate de combustibilii 
utilizați pentru transport cu emisii reduse 
de dioxid de carbon, este necesară o 
înțelegere mai aprofundată a impactului 
legislației actuale și viitoare a Uniunii în 
domeniile energiei și mediului asupra 
gradului de utilizare a combustibililor 
alternativi, precum hidrogenul și 
electricitatea, în sistemul energetic și de 
transport al Europei. Propunerea 
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Comisiei, care ar fi trebuit prezentată 
până la 31 decembrie 2011, referitoare la 
o metodologie de calculare a contribuției 
hidrogenului provenit din surse 
regenerabile la totalul amestecului de 
combustibili, metodologie menționată la 
articolul 3 alineatul (4) din Directiva 
2009/28/CE, ar trebui să fie însoțită de o 
evaluare a impactului modificărilor 
propuse la Directiva 2003/96/CE cu 
scopul de a se stimula utilizarea 
hidrogenului din surse regenerabile drept 
combustibil pentru transport curat și 
eficient din punct de vedere energetic.

Amendamentul 13

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. În ceea ce 
privește impozitarea în legătură cu emisiile 
de CO2, tratamentul sectoarelor în cauză ar 
trebui să ia în considerare dimensiunile și 
producția exploatațiilor agricole.  În ceea 
ce privește sectorul agricol, această 
impozitare ar trebui să se bazeze, de 
asemenea, pe capacitatea de captare a 
carbonului, de exemplu prin intermediul 
pajiștilor permanente.

Amendamentul 14

Propunere de directivă
Considerentul 21
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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 
biocombustibili lichizi, 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 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 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. În cazul biometanului, 
conținutul energetic la fiecare unitate 
cantitativă este același ca în cazul gazelor 
naturale. Având în vedere faptul că 
biometanul injectat în rețeaua de gaze 
naturale contribuie la creșterea ponderii 
de surse regenerabile, biometanul ar 
trebui exceptat de la impozitare în ceea ce 
privește conținutul energetic și de CO2, cu 
condiția să fie produs în conformitate cu 
criteriile de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din Directiva 2009/28/CE.

Justificare

Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei obligatorii pentru anul 
2020 de 10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. Nu există nicio limitare în privința 
amestecului dintre gazele naturale și biogaz, datorită compoziției moleculare identice. 
Acestea constituie singura alternativă disponibilă cu emisii mai reduse pentru carburanții 
derivați din petrol. Prin urmare, biometanul trebuie să fie exceptat de la impozitare în ceea 



PE472.296v03-00 14/25 AD\891524RO.doc

RO

ce privește conținutul energetic și de CO2. Procentul de biometan injectat în rețeaua de gaze 
naturale ar putea fi dedus din impozitul total aferent gazelor naturale.

Amendamentul 15

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul alineat:
„(1a) Înaintea datei de 31 decembrie 
2012, Comisia prezintă o propunere 
pentru a include în prezenta directivă o 
rată minimă de impozitare pentru barele 
de combustibil nuclear folosite pentru 
producția de energie electrică și pentru a 
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adăuga barele de combustibil nuclear la 
produsele energetice menționate la 
alineatul (1) de la prezentul articol.”

Justificare

Prezenta revizuire a Directivei privind impozitarea energiei nu tratează problema 
combustibililor nucleari. Totuși, externalitățile asociate folosirii energiei nucleare, riscul 
potențial în caz de accident nuclear și necesitatea asigurării unor condiții de concurență 
echitabile pentru diversele surse de energie justifică includerea în directivă a unei rate 
minime de impozitare a barelor de combustibil nuclear. Această rată minimă de impozitare 
corespunde avantajului financiar de care se bucură energia nucleară ca urmare a creșterii 
prețurilor la energie în urma aplicării schemei UE de comercializare a certificatelor de 
emisii.

Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/96/CE
Articolul 3 – litera b – a doua liniuță

Textul propus de Comisie Amendamentul

– dubla utilizare a produselor energetice. – industria energointensivă și dubla 
utilizare a produselor energetice

Justificare

Este de dorit ca în directivă să se specifice faptul că aceasta nu se aplică industriei 
energointensive, asigurându-se astfel un tratament egal, în directivă, al tuturor sectoarelor 
energointensive ale industriei.

Amendamentul 18

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 

(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 
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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.

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 
aplică transportului comercial.

Justificare

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

Amendamentul 19

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

În cazul gazelor naturale și al 
biometanului utilizate drept carburanți, 
nivelurile minime mai ridicate de 
impozitare a consumului general de 
energie se aplică numai după o evaluare, 
care urmează să fie efectuată de Comisie 
până în 2023, privind punerea în aplicare 
a dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la nivelul de impozitare 
aplicabil gazelor naturale din transportul 
rutier. Printre altele, această evaluare 
vizează 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 evoluțiile 
tehnologice în ceea ce privește biometanul 
utilizat drept combustibil pentru transport 
și valoarea reală a nivelului minim de 
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impozitare.

Justificare

Gazele naturale și biometanul pot fi utilizate în motoarele existente cu ardere internă, fără 
nicio limitare în privința amestecului. Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru 
atingerea țintei obligatorii pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul 
transporturilor. Dezvoltarea sa 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. Gazul metan, alternativa disponibilă pentru carburanții derivați din 
petrol, 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 20

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2003/96/CE 
Articolul 5 – a treia liniuță  

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, 
ambulanțele;

Justificare

Gazele naturale/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol, este 
unic prin nivelul redus de emisii de substanțe toxice sau cancerigene, prezintă emisii de 
particule aproape zero, nu prezintă nicio emisie de hidrocarburi reactive și generează emisii 
reduse de NOx, precum și un nivel de zgomot redus, fiind astfel un carburant ideal în mediul 
urban. Raportul din 25 ianuarie 2011 al Grupului de experți privind carburanții viitorului 
pentru sectorul transporturilor prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul 
dintre principalii combustibili alternativi din transportul urban.

Amendamentul 21

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

(1) 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.

(2) Statele membre pot distinge între 
motorina cu utilizare comercială și cea cu 
utilizare necomercială.
„Motorina cu utilizare comercială 
utilizată drept carburant” înseamnă 
motorină folosită drept carburant în 
următoarele scopuri:
(a) transportul de bunuri, fie în numele 
terților, fie contra cost sau pe cont 
propriu, cu ajutorul unui autovehicul sau 
al unei combinații de vehicule articulate 
destinate exclusiv transportului rutier de 
bunuri;
(b) transportul de pasageri, în cadrul unui 
serviciu regulat ori ocazional, cu ajutorul 
unui autovehicul.
(3) Statele membre stabilesc opțiunea ca 
transportatorii comerciali să aplice un 
sistem diferit de contabilitate fiscală.

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 poată fi utilizat în 
transportul comercial.

Amendamentul 22

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, (e) electricitatea furnizată direct navelor 
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electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi.

atunci când acestea sunt ancorate în 
porturi.

Justificare

Investițiile în dispozitive din porturi și nave care să permită navelor să se conecteze la o 
sursă de electricitate la chei sunt substanțiale, deci nu ar trebui să existe o dată limită pentru 
scutire dacă dorim să apară mai multe asemenea inițiative în porturile noastre europene în 
următorii ani. Investițiile ar fi puse în pericol dacă există amenințarea că această 
electricitate ar putea fi taxată din 2021.

Amendamentul 23

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) produsele energetice utilizate drept 
combustibil pentru încălzire și electricitate, 
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;

Amendamentul 24

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 se aduce atingere 
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articolului 29 alineatul (3a);

Amendamentul 25

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se introduce următoarea literă:
„(m) GPL utilizat drept combustibil 
pentru încălzire, inclusiv prin derogare de 
la articolul 4 alineatul (3) din prezenta 
directivă;”

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a aplica derogări de la nivelurile minime ale 
accizelor fixate și de la principiul de neutralitate fiscală menționat la articolul (4) alineatul 3. 
Derogările sunt justificate de rolul pe care îl are GPL din punctul de vedere al mediului (în 
termeni de reducere a CO2 față de alți combustibili tradiționali) și de rolul social al acestuia, 
dat fiind faptul că GPL permite aprovizionarea cu energie pentru uz primar (încălzire, gătit și 
apă caldă) a locuitorilor din zonele mărginașe (zone cu slabă densitate a populației, zone 
rurale sau muntoase și insule).

Amendamentul 26

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 

(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.
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ratele minime normale ale Uniunii.

Amendamentul 27

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13a* – litera a – subpunctul ia (nou)
Directiva 2003/96/CE 
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) Se adaugă următorul paragraf:

__________________

„În cazul biometanului, conținutul 
energetic la fiecare unitate cantitativă este 
același ca în cazul gazelor naturale. 
Având în vedere faptul că biometanul 
injectat în rețeaua de gaze naturale 
contribuie la creșterea ponderii de surse 
regenerabile, biometanul este exceptat de 
la impozitare în ceea ce privește 
conținutul energetic și de CO2, cu 
condiția să fie produs în conformitate cu 
criteriile de durabilitate prevăzute la 
articolul 17 din Directiva 2009/28/CE.”

 După articolul 1 punctul 13, propunerea Comisie 

conține numărul „(1)” în locul punctului 14.

Justificare

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

Amendamentul 28

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

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

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

Justificare

Pentru a putea încorpora cu rapiditate noile evoluții și descoperiri tehnologice și pentru a 
putea urma evoluțiile înregistrate pe piața carbonului, ar trebui verificat la intervale de trei 
ani dacă nivelul impozitelor nu trebuie modificat.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21 
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – paragraful 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 vizează 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 evoluțiile tehnologice 
în ceea ce privește biometanul utilizat 
drept combustibil pentru transport și 
valoarea reală a nivelului minim de 
impozitare.
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Justificare

O „clauză de revizuire” constituie instrumentul legislativ adecvat de evaluare pe termen 
mediu a necesității de a menține un tratament fiscal favorabil pentru combustibilii alternativi, 
având în vedere, de asemenea, dezvoltarea combustibililor gazoși din surse regenerabile. 
Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru atingerea țintei pentru anul 2020 de 
10 % biocarburanți în domeniul transporturilor. 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 bază de gaze naturale/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 bază de motorină și benzină.
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