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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul general al propunerii de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 
2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi 
a electricităţii (ETD) este restructurarea modului în care energia este impozitată pentru a 
sprijini obiectivul trecerii spre o economie cu emisii reduse de carbon şi eficientă din punct de 
vedere energetic şi pentru evitarea problemelor pentru piaţa internă. Scopul propunerii este 
garantarea unui tratament coerent al resurselor de energie, furnizarea unui cadru adaptat 
pentru impozitarea energiilor regenerabile şi furnizarea unui cadru pentru impozitarea 
emisiilor de CO2.

În acest scop, propunerea de revizuire a ETD doreşte separarea nivelului minim de impozitare 
a produselor energetice în două părţi:

1. impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, în funcţie de emisiile de CO2 ale produsului 
energetic, stabilită la un nivel de 20 de euro pe tona de CO2;

2. impozitarea consumului general de energie, în funcţie de conţinutul de energie măsurat în 
GJ, indiferent de produsul energetic.

Poziţia raportorului:

Raportorul ITRE este de acord în principiu cu obiectivele generale ale revizuirii propuse a 
ETD, în special cu scopul de a aduce directiva mai aproape de obiectivele UE în materie de 
energie şi de combatere a schimbărilor climatice. Cu toate acestea, raportorul este preocupat 
de faptul că propunerea ar putea limita posibilitatea statelor membre de a selecta combinaţia 
de energie folosită, conform dispoziţiilor Tratatului de la Lisabona. Propunerea va avea 
consecinţe considerabile asupra autonomiei regimurilor fiscale în materie de energie ale 
statelor membre, precum şi asupra întreprinderilor care operează pe piaţa energiei. Prin 
urmare, acţiunea la nivelul UE ar trebui justificată în detaliu şi ar trebui să fie în concordanţă 
cu temeiul juridic propus. 

Raportorul subliniază că evaluarea de impact nu conţine o „fişă detaliată” pentru a face 
posibilă evaluarea conformităţii cu principiul subsidiarităţii (şi al proporţionalităţii), aşa cum 
prevede articolul 5 din Protocolul (nr. 2). Deşi propunerea nu este de competenţa comună a 
Uniunii şi a statelor membre, raportorul remarcă faptul că propunerea de revizuire a ETD nu 
este în toate privinţele limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor şi, în 
orice caz, deciziile ar trebui luate cât mai aproape de interesul cetăţeanului UE. O îndepărtare 
de la acest principiu nu ar trebui acceptată ca atare, ci ar trebui justificată într-un mod 
suficient de detaliat şi de clar, astfel încât cetăţeanul UE să poată înţelege motivele calitative 
şi cantitative care duc la concluzia că acţiunea UE este necesară. 

Raportorul este, de asemenea, preocupat de unele consecinţe economice şi socioeconomice 
posibile ale revizuirii propuse a ETD:

Raportorul subliniază că, în primul rând, orice măsuri legate de revizuirea actualei ETD ar fi 
trebuit analizate în detaliu din punctul de vedere al impactului asupra economiilor individuale 
ale statelor membre iar, în al doilea rând, o ETD revizuită ar fi trebuit să propună soluţii 
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flexibile şi realiste adaptate economiilor individuale. Raportorul mai aminteşte necesitatea 
unor perioade de tranziţie realiste.

Raportorul regretă faptul că în propunerea Comisiei nu s-a inclus într-o măsură suficientă 
politica industrială. Revizuirea ETD prevede o impozitare comună a energiei bazată pe 
conţinutul energetic al combustibililor, ceea ce va necesita schimbări importante al nivelului 
impozitării diferitelor surse de energie în majoritatea statelor membre. Este important să se 
evalueze impactul asupra tuturor industriilor şi sectoarelor comerciale pentru a asigura 
competitivitatea europeană. Revizuirea ETD nu ar trebui să cauzeze distorsiuni ale pieţei din 
cauza reducerii numărului de locuri de muncă. În plus, ar trebui asigurată coerenţa cu alte 
domenii politice. 

Valorile minime au fost stabilite ultima dată în 2003, iar raportorul acceptă că este nevoie de 
revizuirea acestora pentru a ţine seama de inflaţia acumulată şi de necesitatea ca acestea să 
continue să furnizeze un cadru eficace pentru piaţa unică care să ţină seama, de asemenea, şi 
de impactul asupra mediului al diferitelor tipuri de combustibili. Cu toate acestea, raportorul 
relevă că indexarea automată a valorilor minime ar priva statele membre de controlul asupra 
nivelului valorilor minime viitoare din UE. Raportorul se teme şi că punerea în aplicare a 
directivei, aşa cum a fost propusă de Comisia Europeană, va cauza creşterea preţurilor de 
exemplu la cărbune, gaz natural, păcură şi motorină şi că va avea un impact social negativ 
direct din cauza creşterii preţurilor ce vor trebui plătite de utilizatorii finali la produsele de 
încălzire şi la produsele procesate. O ajustare automată a impozitului general pe consumul de 
energie ar putea expune consumatorul final la dificultăţi nerezonabile şi disproporţionate. 
Raportorul reaminteşte că preţurile la carburanţi au crescut deja puternic în ultimii ani. 

Raportorul se teme că flexibilitatea limitată ce li se acordă statelor membre în propunerea de 
revizuire a ETD va cauza creşterea costurilor la energie şi la combustibili în sectoare precum 
lucrările agricole, horticole, piscicole şi din domeniul forestier.

Raportorul îşi menţine părerea că statele membre ar trebui să fie capabile să stabilească 
structura taxelor lor naţionale, precum şi raportul dintre cuantumul taxelor naţionale pentru 
produsele energetice. Raportorul reaminteşte că legislaţia europeană în materie de calitate a 
aerului şi de emisii de CO2 au necesitat investiţii masive şi, prin urmare, impozitarea 
diferenţiată, de exemplu, a motorinei şi benzinei ar trebui să continue pentru a oferi un 
stimulent fiscal motorinei pentru că este mai eficientă din punct de vedere energetic şi 
reprezintă o tehnologie mai eficientă din punctul de vedere a emisiilor de CO2 decât benzina 
şi că taxele la motorină nu ar trebui să fie mai mari decât cele la benzină. 

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
şi monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1
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Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

(8) Din motive de neutralitate fiscală, 
trebuie să fie aplicate aceleaşi 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 neutralităţii fiscale, 
să asigure niveluri egale de impozitare 
naţională tuturor produselor în cauză. 
Dacă este cazul, se pot prevedea perioade 
tranzitorii în scopul egalizării acestor 
niveluri de impozitare.

(8) Din motive de neutralitate tehnologică, 
ar trebui să fie aplicate niveluri minime de 
impozitare tuturor produselor energetice cu 
o anumită utilizare. În ceea ce priveşte 
politica energetică, nu sunt necesare rate
egale de impozitare naţională.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Amendamentul 3
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Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

(13) În ceea ce priveşte posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
faţă de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziţie pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerinţa de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice şi cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului 
şi, 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 
dispoziţie nu mai este compatibilă cu buna 
funcţionare a pieţei interne şi cu 
obiectivele mai ample ale tratatului şi, prin 
urmare, ar trebui eliminată.

(13) Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 
2003/96/CE autorizează statele membre să 
aplice o rată redusă de impozitare asupra 
motorinei pentru încălzire. Această 
dispoziţie nu mai este compatibilă cu buna 
funcţionare a pieţei interne şi cu 
obiectivele mai ample ale tratatului şi, prin 
urmare, ar trebui eliminată.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 14a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14a) Orice reformă a impozitării energiei 
ar trebui să garanteze că sectoarele care 
nu sunt vizate de schema de 
comercializare a certificatelor de emisii 
nu sunt dezavantajate faţă de sectoarele 
care sunt vizate de schema în cauză.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 18
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat 
(GPL) şi al gazelor naturale utilizate drept 
carburanţi, 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 creşte cota de piaţă a 
surselor regenerabile de energie, şi, 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 carburant nu se mai 
justifică, în special având în vedere 
necesitatea de a creşte cota de piaţă a 
surselor regenerabile de energie, şi, prin 
urmare, ar trebui eliminate pe termen 
mediu.

Amendamentul 6

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre impozitează produsele 
energetice şi electricitatea în conformitate 
cu prezenta directivă, asigurând produse şi 
servicii la preţuri accesibile cu scopul de a 
elimina riscul de expunere a cetăţenilor la 
penurie energetică. În acest scop, Comisia 
va realiza studii de impact.

Justificare

Obiectivul principal al Uniunii Europene este să asigure bunăstarea cetăţenilor săi.

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(h) sunt incluse în codurile NC 2909 19 10 (h) sunt incluse în codurile NC 2909 19 10,
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şi 3824 90 91; 3824 90 91 şi 3824 90 97;

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(j) sunt incluse în codurile NC 2909 19 90, 
3823 19 90 şi 3824 90 97, dacă sunt 
destinate utilizării drept combustibil pentru 
încălzire sau carburant.

(j) sunt incluse în codurile NC 2909 19 90 
şi 3823 19 90, dacă sunt destinate utilizării 
drept combustibil pentru încălzire sau 
carburant.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 3
Directiva 2003/96/CE
Articolul 3 – alineatul 1 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) electricităţii utilizate pentru 
pomparea apei pentru irigaţii;

Amendamentul 10

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 4 – litera b – partea introductivă
Directiva 2003/96/CE
Articolul 4 – alineatele 3 şi 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) Se adaugă următoarele alineate (3) şi 
(4):

eliminat

Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarităţii, îngrădind libertatea statelor membre de a-
şi stabili politica fiscală
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Amendamentul 11

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, 
diferenţierilor şi 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 carburanţii 
menţionaţi în tabelul A din anexa I, 
această prevedere se aplică de la 1 
ianuarie 2023.

eliminat

Amendamentul 12

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat 

Justificare

A se vedea considerentul 12.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarităţii, îngrădind libertatea statelor membre de a-
şi stabili politica fiscală

Amendamentul 14

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Justificare

Indexarea automată a valorilor minime ar priva statele membre de controlul asupra nivelului 
valorilor minime viitoare din UE.

Amendamentul 15
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – litera a
Directiva 2003/96/CE
Articolul 5 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu condiţia respectării nivelurilor minime 
de impozitare prevăzute în prezenta 
directivă, statele membre pot aplica rate 
diferenţiate ale impozitării consumului 
general de energie, sub control fiscal, în 
următoarele cazuri:

Cu condiţia respectării nivelurilor minime 
de impozitare stabilite conform prezentei 
directive, statele membre pot aplica rate 
diferenţiate ale impozitării consumului 
general de energie, sub control fiscal, în 
următoarele cazuri:

Amendamentul 16

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Articolul 7 se înlocuieşte cu textul 
următor:

6. La articolul 7, alineatul (1) se 
înlocuieşte cu textul următor:

Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lângă dispoziţiile generale prevăzute în 
Directiva 2008/118/CE din 16 decembrie 
2008 privind regimul general al accizelor şi 
de abrogare a Directivei 92/12/CEE(*) 
privind utilizările scutite ale produselor 
impozabile şi fără a aduce atingere altor 
dispoziţii comunitare, statele membre 
scutesc următoarele produse de la 
impozitare, în condiţiile pe care le stabilesc 
pentru a asigura aplicarea corectă şi clară a 
acestor scutiri şi pentru a preveni frauda, 

(1) Pe lângă dispoziţiile generale prevăzute 
în Directiva 2008/118/CE din 16 
decembrie 2008 privind regimul general al 
accizelor şi de abrogare a Directivei 
92/12/CEE(*) privind utilizările scutite ale 
produselor impozabile şi fără a aduce 
atingere altor dispoziţii comunitare, statele 
membre scutesc următoarele produse de la 
impozitare, în condiţiile pe care le stabilesc 
pentru a asigura aplicarea corectă şi clară a 
acestor scutiri şi pentru a preveni penuria 



PE473.711v02-00 12/20 AD\891230RO.doc

RO

evaziunea sau abuzul: energetică, frauda, evaziunea sau abuzul:

Amendamentul 18

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) se introduce următoarea literă:
„(ba) până la 1 ianuarie 2023, energia 
electrică utilizată pentru a alimenta 
vehiculele electrice şi hibride folosite 
pentru transportul rutier.”

Amendamentul 19

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 şi electricitate, 
dacă sunt utilizate de gospodării şi/sau 
organizaţii recunoscute drept caritabile de 
către statul membru în cauză. În cazul unor 
astfel de organizaţii caritabile, statul 
membru limitează scutirea sau reducerea la 
utilizarea în scopul activităţilor private. În 
cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică 
proporţional pentru fiecare utilizare. Dacă 
una dintre utilizări este nesemnificativă, 
aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

(h) energia electrică, gazele naturale, 
cărbunele, combustibilii solizi şi alte 
produse energetice utilizate drept 
combustibil pentru încălzire şi electricitate, 
dacă sunt utilizate de gospodării şi/sau 
organizaţii recunoscute drept caritabile de 
către statul membru în cauză. În cazul unor 
astfel de organizaţii caritabile, statul 
membru limitează scutirea sau reducerea la 
utilizarea în scopul activităţilor private. În 
cazul utilizării mixte, impozitarea se aplică 
proporţional pentru fiecare utilizare. Dacă 
una dintre utilizări este nesemnificativă, 
aceasta poate fi tratată ca fiind zero;

Amendamentul 20

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) până la 1 ianuarie 2023, GPL şi gazele 
naturale utilizate drept carburanţi;

(i) până la 1 ianuarie 2023, gazele 
naturale, biogazul şi GPL utilizate drept 
carburanţi şi combustibili;

Amendamentul 21

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) se introduce următoarea literă:
„(la) gazele naturale şi biometanul 
utilizate drept carburant, cel puţin până 
când proporţia energiei din surse 
regenerabile utilizate în sectorul 
transporturilor va atinge 10%. Comisia 
monitorizează permanent tendinţele pieţei 
şi prezintă în timp util o propunere 
legislativă corespunzătoare.” 

Amendamentul 22

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) se introduce următorul paragraf: eliminat
„Literele (a)-(e) şi (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de 
energie.”
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Amendamentul 23

Propunere de directivă – act de modificare
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 şi electricitate utilizate 
în lucrări agricole, horticole, piscicole şi în 
silvicultură. Beneficiarii fac obiectul 
acordurilor care trebuie să conducă la 
creşterea eficienţei energetice în mod 
echivalent, în mare parte, eficienţei care 
ar fi fost obţinută dacă s-ar fi respectat 
ratele minime normale ale Uniunii.

(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare de până la zero la consumul de 
produse energetice şi electricitate utilizate 
pentru irigaţii, în lucrări agricole, 
horticole, piscicole şi în silvicultură.

Justificare

Statele membre ar trebui să aibă în continuare posibilitatea de a aplica un nivel de 
impozitare de până la zero pentru lucrările agricole, horticole, piscicole şi silvicole.

Amendamentul 24

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la 1 ianuarie 2023, statele membre 
pot, fără a aduce atingere alineatului (5) 
din prezentul articol, să aplice o scutire sau 
o rată redusă a impozitării consumului 
general de energie, sub control fiscal, cu 
privire la produsele impozabile menţionate 
în articolul 2 din prezenta directivă, în 
cazul în care aceste produse sunt alcătuite 
din, sau conţin unul sau mai multe dintre 
următoarele produse şi dacă, în ceea ce 
priveşte biocarburanţii şi biolichidele 
definite la articolul 2 literele (h) şi (i) din 
Directiva 2009/28/CE, aceste produse 

(1) Până la 1 ianuarie 2023, statele membre 
pot, fără a aduce atingere alineatului (5)
din prezentul articol, să aplice o scutire sau 
o rată redusă a impozitării consumului 
general de energie, sub control fiscal, cu 
privire la produsele impozabile menţionate 
în articolul 2 din prezenta directivă, în 
cazul în care aceste produse sunt alcătuite 
din, sau conţin unul sau mai multe dintre 
următoarele produse sau dacă, în ceea ce 
priveşte biocarburanţii şi biolichidele 
definite la articolul 2 literele (h) şi (i) din 
Directiva 2009/28/CE, aceste produse 
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respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 din respectiva directivă:

respectă criteriile de durabilitate prevăzute
la articolul 17 din respectiva directivă, sau, 
în ceea ce priveşte carburanţii, atât timp 
cât cota lor de piaţă rămâne sub 5%.

Amendamentul 25

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 şi Slovacia pot, în scopul unor 
utilizări prevăzute la articolele 8 şi 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 hotărăşte 
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 şi, după caz, prezintă o 
propunere în vederea scurtării acestora 
şi/sau a modificării nivelurilor minime de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2, 
astfel cum se prevede în anexa I.

(5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, 
România şi Slovacia pot, în scopul unor 
utilizări prevăzute la articolele 8 şi 9, să 
aplice o perioadă tranzitorie până la 1 
ianuarie 2030 pentru introducerea 
impozitării în legătură cu emisiile de CO2. 
În cazul în care Uniunea hotărăşte 
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 şi, după caz, prezintă o 
propunere privind diminuarea nivelurilor 
minime de impozitare în legătură cu 
emisiile de CO2 faţă de cele prevăzute în 
anexa I.

Amendamentul 26

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 19
Directiva 2003/96/CE
Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Competenţa de a adopta actele delegate, 
astfel cum se menţionează la articolul 2 
alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă nedeterminată.

(1) Competenţa de a adopta actele delegate, 
astfel cum se menţionează la articolul 2 
alineatul (5) se conferă Comisiei pentru o 
perioadă de cinci ani.



PE473.711v02-00 16/20 AD\891230RO.doc

RO

Amendamentul 27

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

O dată la cinci ani şi, pentru prima dată, 
până la sfârşitul anului 2015, Comisia 
transmite Parlamentului European şi 
Consiliului un raport privind aplicarea 
prezentei directive şi impactul aplicării 
acesteia asupra economiei Uniunii şi 
a bunăstării cetăţenilor Uniunii. În cazul 
în care din raport rezultă că sunt necesare 
amendamente la prezenta directivă, 
Comisia prezintă o propunere în acest 
sens.

Amendamentul 28

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul minim al 
impozitării aferente emisiilor de CO2, 
impactul progreselor tehnologice şi al 
inovării, în special în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică, utilizarea electricităţii 
în transport şi justificarea scutirilor şi 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigaţia maritimă şi aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare impactul asupra 
preţurilor bunurilor şi serviciilor, precum 
şi impactul asupra gradului de sărăcie 
energetică a populaţiei din statele 
membre, buna funcţionare a pieţei interne, 
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valoarea reală a nivelurilor minime de 
impozitare şi obiectivele mai ample ale 
tratatului, precum şi succesul eforturilor 
de a utiliza veniturile fiscale pentru a 
spori eficienţa energetică a sectorului.

Amendamentul 29

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – Tabelul A – Coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

1 ianuarie 2013 1 ianuarie 2013
20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Amendamentul 30

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – Tabelul A – Coloana 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea consumului general de 
energie eliminat

1 ianuarie 2018
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
9.6 EUR/GJ
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9.6 EUR/GJ

Amendamentul 31

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – Tabelul A – Rândul 7
Textul propus de Comisie

Gaz natural
coduri NC 
― 2711 11 00 şi 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

1.5 €/GJ 5.5 €/GJ 9.6 €/GJ

Amendamentul
Gaz natural
coduri NC 
― 2711 11 00 şi 2711 21 
00

20 EUR/t 
CO2

1.0 €/GJ 1.0 €/GJ 1.0 €/GJ

Amendamentul 32

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – Tabelul B – Coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Amendamentul 33

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – Tabelul C – Coloana 2
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Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 Impozitarea în legătură cu emisiile de CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2
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