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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei urmărește revizuirea Directivei în vigoare privind impozitarea energiei: 
prin împărțirea cotei minime de impozitare a produselor energetice în două părți, în speță 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 și impozitarea pe baza conținutului energetic, 
aceasta 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 masă 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 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 
maximiza internalizarea costurilor și a 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 impozitele pe energie nici măcar nu depășesc inflația și nu sunt legate de 
prețurile CO2 de pe piața ETS, acestea 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 poate conduce la 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 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 
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. 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, trebuie 
eliminată.

Or. en

Amendamentul 2

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 

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 
ar însemna pierderea unui stimulent 
important pentru reducerea emisiilor de 
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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.

CO2 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 raporteze 
Comisiei cu privire la măsurile pe care le 
iau pentru protejarea persoanelor cu 
venituri mici.

Or. en

Amendamentul 3

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 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 

(19) În unele porturi, există o alternativă 
mai ecologică, 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 trebuie aplicată în 
cursul unei perioade suficient de lungi, 
pentru a nu descuraja operatorii portuari să 
realizeze investițiile necesare.
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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.

Or. en

Amendamentul 4

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.

eliminat

Or. en
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Amendamentul 5

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, 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. Această scutire ar trebui 
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% ar 
trebui să continue 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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Amendamentul 6

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.

Or. en

Amendamentul 7

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) Înainte de 31 decembrie 2012, 
Comisia prezintă o propunere pentru a 
include în prezenta directivă o cotă 
minimă de impozitare pentru barele de 
combustibil nuclear folosite pentru 
producția de electricitate și pentru a 
adăuga barele de combustibil nuclear la 
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produsele energetice menționate la 
alineatul (1) din prezentul articol.”

Or. en

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 diverse surse de energie justifică includerea în directivă a unei cote minime 
de impozitare a barelor de combustibil nuclear. Această cotă 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 8

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.

(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 2020.

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.

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

Or. en
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Justificare

Nu există nici un motiv pentru care așa-numita „neutralitate tehnică” să nu poată fi aplicată 
înainte de 2023. Calea spre aceasta este clară, iar obiectivul neutralității poate fi atins fără 
probleme în 2020.

Amendamentul 9

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) Se adaugă următorul alineat:
„(4a) Nivelurile minime de impozitare 
generală a CO2 stabilite în prezenta 
directivă sunt adaptate din trei în trei ani, 
începând cu 1 iulie 2016, pentru a ține 
seama de modificările prețurilor de pe 
piață ale CO2.
În cursul fiecărei actualizări, cota minimă 
de impozitare a CO2 va fi aliniată la prețul 
CO2 de la momentul respectiv rezultat din 
schema UE de comercializare a 
certificatelor de emisii.
Specificațiile tehnice privind modalitatea 
de a asigura această aliniere fac parte din 
raportul pe care Comisia trebuie să-l 
prezinte înainte de încheierea anului 2015 
în conformitate cu articolul 29.
Comisia publică nivelurile minime de 
impozitare a CO2 rezultate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.”

Or. en

Justificare

Cota minimă de impozitare a CO2 ar trebui aliniată la prețul CO2 din ETS pentru a garanta 
faptul că componenta CO2 a taxei nu-și va pierde din eficiență în termeni reali. Dată fiind 
incertitudinea legată de evoluția prețului CO2 din ETS după 2013, este nevoie de măsuri de 
limitare pentru a crea condiții previzibile pentru toți actorii publici și privați interesați de a 
face investiții în reducerea emisiilor, îmbunătățirea eficienței energetice și economiile de 
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energie.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(bb) Se adaugă următorul alineat:
„(4b) Dacă obiectivele europene privind 
emisiile de CO2 se modifică în mod 
substanțial, în termen de trei luni de la 
data la care se ia decizia de a face această 
modificare, Comisia prezintă un raport 
privind posibilele ajustări care trebuie 
aduse prezentei directive pentru a 
îndeplini noile obiective. În termen de trei 
luni de la data la care Comisia își prezintă 
raportul, Consiliul decide dacă cota 
minimă privind CO2 trebuie adaptată în 
mod corespunzător."

Or. en

Justificare

În cazul în care nivelurile de reducere a emisiilor de CO2 sunt stabilite la un nivel mai înalt 
decât ținta curentă de 20% până în 2020, cota minimă de impozitare a CO2 din prezenta 
directivă ar trebui adaptată pentru a sprijini noul obiectiv de reducere.

Amendamentul 11

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

7. La articolul 8, alineatul (1) se 
înlocuiește cu următorul text:

7. Articolul 8 se elimină.
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Or. en

Justificare

Pentru a se asigura corectitudinea 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 în scopul de a reduce emisiile 
de CO2 și consumul de energie, acestea nu ar trebui să fie scutite.

Amendamentul 12

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) se elimină litera (b).

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura corectitudinea față de alte mijloace de transport și pentru a se evita 
pierderea unor ocazii de a introduce stimulente pentru activitățile de mai sus în scopul de a 
reduce emisiile de CO2 și consumul de energie, acestea nu ar trebui să fie scutite.

Amendamentul 13

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
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Justificare

Pentru a se asigura corectitudinea față de alte mijloace de transport și pentru a se evita 
pierderea unor ocazii de a introduce stimulente pentru activitățile de mai sus în scopul de a 
reduce emisiile de CO2 și consumul de energie, acestea nu ar trebui să fie scutite.

Amendamentul 14

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

Or. en

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 15

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

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

(i) litera (h) se elimină și litera (i) se
înlocuiește cu următoarele

Or. en
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Justificare

Dacă toate gospodăriile ar fi scutite, s-ar pierde un stimulent important pentru reducerea 
emisiilor de CO2 și a consumului de energie. Veniturile obținute prin aceste impozite ar 
trebui folosite pentru a contribui la protejarea persoanelor cu venituri mici și care sunt 
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 raporteze Comisiei cu 
privire la măsurile pe care le iau pentru protejarea persoanelor cu venituri mici.

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se elimină litera (j).

Or. en

Justificare

Pentru a se asigura corectitudinea față de alte sectoare și pentru a se evita pierderea unor 
ocazii de a introduce stimulente pentru sectoarele de mai sus în scopul de a reduce emisiile 
de CO2 și consumul de energie, acestea nu ar trebui să fie scutite.

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ib) se elimină litera (k).

Or. en
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Justificare

Pentru a se asigura corectitudinea față de alte sectoare și pentru a se evita pierderea unor 
ocazii de a introduce stimulente pentru sectoarele de mai sus în scopul de a reduce emisiile 
de CO2 și consumul de energie, acestea nu ar trebui să fie scutite.

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se adaugă următorul alineat:
„(1a) Reducerile emisiilor de gaze cu efect 
de seră datorate utilizării biocarburanților 
și a biolichidelor luate în considerare 
pentru scopurile menționate la alineatul 
(1) literele (a), (b) și (c) sunt de cel puțin 
35 %. Începând cu 1 ianuarie 2017, 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră datorate utilizării biocarburanților și 
a altor biolichide luate în considerare 
pentru scopurile menționate la alineatul 
(1) literele (a), (b) și (c) sunt de cel puțin 
50 %. Începând cu 1 ianuarie 2018, 
reducerile emisiilor de gaze cu efect de 
seră sunt de cel puțin 60% pentru 
biocarburanții și biolichidele produse în 
instalații care și-au început producția la 
1 ianuarie 2017 sau după această dată.”

Or. en

Justificare

Scutirea de impozitul pe CO2 este limitată în momentul de față la combustibilii care respectă 
criteriile de durabilitate din Directiva privind sursele regenerabile de energie. Sugerăm ca 
această scutire să fie limitată și mai mult în conformitate cu dispozițiile Directivei 
2009/28/CE privind reducerea emisiilor de CO2. Aceasta ar însemna ca scutirea de impozite 
pe CO2 în cazul biocarburanților și al biolichidelor care asigură o reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră de cel puțin 35% ar trebui să continue doar până la sfârșitul anului 
2016. Începând cu 2017, limita ar trebui să fie de 50%, iar din 2018, de 60%.
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Amendamentul 19

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:

(b) alineatul (3) se elimină.

„(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 corectitudinea 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 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

„Până la 1 ianuarie 2023, statele membre „Până la 1 ianuarie 2020, statele membre 
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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:”

pot, fără a aduce atingere alineatului (5), 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 plus, reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră datorată utilizării 
biocombustibililor și a biolichidelor luată 
în considerare în scopurile prezentei 
directive este de cel puțin 35 %. Începând 
cu 1 ianuarie 2017, reducerea emisiilor de 
gaze cu efect de seră datorată utilizării 
biocarburanților și biolichidelor este de 
cel puțin 50 %. Începând cu 1 ianuarie 
2018, reducerea respectivă a emisiilor de 
gaze cu efect de seră este de cel puțin 60% 
pentru biocarburanții și biolichidele 
produse în instalații care și-au început 
producția la 1 ianuarie 2017 sau după 
această dată.”

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

Or. en

Justificare

Data limită pentru scutiri și/sau rate de reducere este prea îndepărtată și ar trebui 
reanalizată și stabilită la un nivel care să se alinieze politicii UE 20-20-20. De asemenea, 
propunem ca această scutire să fie limitată și mai mult în conformitate cu dispozițiile 
Directivei 2009/28/CE privind reducerea emisiilor de CO2 (reducerea progresivă a emisiilor 
de gaze cu efect de seră 2013-2017-2018).
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Amendamentul 21

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

Justificare

Perioada de tranziție prevăzută pentru introducerea componentei privind CO2 a noii metode 
de impozitare este destul de lungă. Nu este deloc necesar ca statele membre menționate să fie 
scutite. Nu ar trebui să creăm noi cauze de denaturare a concurenței pe piața internă. În plus, 
aceste țări riscă să rămână în urmă în procesul de tranziție spre o economie mai verde dacă 
stimulentele pentru eficiența energetică și inovațiile privind economiile de energie s-ar 
introduce mai târziu decât în restul UE.

Amendamentul 22

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.

Or. en

Justificare

Pentru a putea incorpora 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 23

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – tabelul A – coloana 2 – rândurile 2-6

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificare
Chiar studiul de impact al Comisiei a prevăzut că cota de impozitare a CO2 propusă inițial de 
20€/t CO2 va conduce la reducerea cu 4% până în 2020 a emisiilor de CO2 în sectoarele care 
nu intră în domeniul de aplicare al ETS. În mod clar, astfel de reduceri rezultate în urma 
aplicării Directivei privind impozitarea energiei nu sunt suficiente. Există modele 
corespunzătoare, care arată care ar fi cota de impozitare necesară pentru a atinge acest 
obiectiv. Cifra rezultată este chiar mai mare decât cea propusă de30€/t CO2, dar cota de 30€ 
pare a fi rezonabilă pentru început.
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Amendamentul 24

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – Tabelul B

Textul propus de Comisie Amendamentul

Tabelul B intitulat „Niveluri minime de 
impozitare aplicabile de la 1 ianuarie 
2013 carburanților utilizați în sensul 
articolului 8 alineatul (2)” se elimină.

Or. en

Justificare

Dat fiind că propunem eliminarea articolului 8, care conține o referire la tabelul B, tabelul B 
ar trebui eliminat la rândul său.

Amendamentul 25

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – tabelul C – coloana 2 – rândurile 1-6

Textul propus de Comisie Amendamentul

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificare
Chiar studiul de impact al Comisiei a prevăzut că cota de impozitare a CO2 propusă inițial de 
20€/t CO2 va conduce la reducerea cu 4% până în 2020 a emisiilor de CO2 în sectoarele care 
nu intră în domeniul de aplicare al ETS. În mod clar, astfel de reduceri rezultate în urma 
aplicării Directivei privind impozitarea energiei nu sunt suficiente. Există modele 
corespunzătoare, care arată care ar fi cota de impozitare necesară pentru a atinge acest 
obiectiv. Cifra rezultată este chiar mai mare decât cea propusă de30€/t CO2, dar cota de 30€ 
pare a fi rezonabilă pentru început.
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