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Amendamentul 13
Marita Ulvskog

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 reprezintă 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.

Or. en

Amendamentul 14
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente 
trebuie calculată pe baza unor criterii 

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

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

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

Amendamentul 15
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en
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Justificare

Este oportun să se excludă de la taxarea emisiilor de carbon sectoarele care nu beneficiază 
de alocare gratuită.

Amendamentul 16
Evžen Tošenovský

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) În vederea unei tranziții progresive de 
la utilizarea combustibililor fosili în 
favoarea unor combustibili mai ecologici, 
ar trebui instituite stimulente fiscale care 
să favorizeze creșterea progresivă a 
utilizării produselor energetice și a 
producției de energie electrică ecologice. 
La stabilirea ratei de impozitare a 
combustibililor fosili și nefosili, pentru 
fiecare produs energetic din cele două 
categorii, ar trebui aplicat, așadar, în mod 
echitabil principiul proporționalității. În 
cazul în care, în cadrul prezentei directive, 
sunt recomandate niveluri minime de 
impozitare egale pentru combustibilii 
fosili, pe de o parte, și pentru 
combustibilii nefosili, pe de altă parte, 
statele membre ar trebui să asigure niveluri 
minime egale de impozitare națională a
tuturor produselor în cauză, fie ele din 
categoria combustibililor fosili, fie din cea 
a combustibililor nefosili. La cererea 
statelor membre, ar trebui să se prevadă
perioade tranzitorii pentru a le permite 
eliminarea treptată sau derogări 
sectoriale de la domeniul de aplicare al 
prezentei directive sau de la data 
transpunerii sale în legislația lor 
națională.

Or. en
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Amendamentul 17
Werner Langen

Propunere de directivă
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 18
Marita Ulvskog

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 

(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 
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repartizate echitabil între statele membre, 
este necesară stabilirea unor perioade 
tranzitorii pentru anumite state membre.

repartizate echitabil între statele membre, 
ar putea fi necesară stabilirea unor 
perioade tranzitorii pentru anumite state 
membre. Perioadele respective ar trebui să 
fie cât mai scurte și cu o sferă de aplicare 
cât mai limitată. În cazul în care Uniunea 
hotărăște să crească obiectivele de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de 
seră, perioadele în cauză ar trebui 
reanalizate și apoi reproiectate sau 
eliminate.

Or. en

Amendamentul 19
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. Nivelurile minime de 
impozitare a consumului general de energie 
și a impozitării aferente emisiilor de CO2
ar trebui să fie actualizate automat, la 
intervale regulate, pentru a se ține seama 
de evoluția valorii lor reale; pentru a 
reduce volatilitatea care decurge din prețul 
alimentelor și al energiei, aceste alinieri ar 
trebui să fie realizate pe baza modificărilor 
indicelui prețurilor de consum armonizat la 
nivelul UE, excluzând energia și produsele 
alimentare neprelucrate, publicat de 
Eurostat. Cu toate acestea, din moment ce 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
completează aplicarea Directivei 
2003/87/CE, nivelul minim de impozitare 
în legătură cu emisiile de CO2 ar trebui 
aliniat la prețul pieței dacă și atunci când 
prețul pe piață al certificatelor de emisii 
este mai mare decât valoarea reală a 
nivelului de bază al CO2. Mai mult, dacă 
obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor 
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de gaze cu efect de seră cresc substanțial, 
nivelul de bază al CO2 ar trebui aliniat la 
noile obiective.

Or. en

Amendamentul 20
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. fi

Amendamentul 21
Edit Herczog

Propunere de directivă
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) În sectorul carburanților, nivelul 
minim de impozitare mai favorabil 
aplicabil motorinei – un produs utilizat în 

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

cea mai mare parte în scopuri comerciale 
și, astfel, impozitat în mod tradițional la un 
nivel mai redus – creează un efect de 
denaturare în raport cu benzina, principalul 
combustibil concurent. Articolul 7 din 
Directiva 2003/96/CE prevede, prin 
urmare, primele etape ale unei alinieri 
progresive la nivelul minim de impozitare 
aplicabil benzinei. Este necesară 
completarea acestei alinieri și trecerea 
progresivă la un context în care motorina și 
benzina să beneficieze de același nivel de 
impozitare. Ritmul acestei treceri 
progresive ar trebui stabilit în funcție de 
frecvența medie cu care cetățenii din 
statele membre ale UE își înlocuiesc 
vehiculele.

Or. hu

Justificare

În Europa, obiceiurile cu privire la înlocuirea vehiculelor variază de la un stat membru la 
altul, la fel ca și măsura în care proprietarii își permit să le înlocuiască. Creșterile accizelor 
la carburanți, inclusiv ale accizelor la motorină, ar trebui să corespundă frecvenței medii cu 
care sunt înlocuite vehiculele, astfel încât consumatorii – ca răspuns la nivelul accizelor la 
carburanți – să poată în viitor să își înlocuiască progresiv vehiculele, stabilind astfel noi 
modele de consum, acesta fiind și unul dintre obiectivele directivei.

Amendamentul 22
Mara Bizzotto

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 

(13) Posibilitatea statelor membre de a 
aplica un nivel de impozitare mai scăzut 
utilizării comerciale față de utilizarea 
necomercială a motorinei drept carburant 
ar trebui păstrată și protejată. Comisiei i 
se solicită să introducă o rată unică 
europeană a accizelor la motorina 
comercială pentru a pune capăt 
fenomenului de „turism la pompa de 
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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.

carburant” și pentru a garanta, pe de o 
parte, competitivitatea și supraviețuirea 
sectorului transportului rutier, care este 
amenințat din ce în ce mai mult de 
creșterea prețului petrolului, și, pe de altă 
parte, puterea de cumpărare a 
consumatorilor. Eficiența energetică și 
monitorizarea impactului transportului 
asupra mediului ar trebui asigurate prin 
punerea în aplicare a inițiativelor de 
reducere a CO2 cuprinse în Cartea albă 
„Foaie de parcurs pentru un spațiu 
european unic al transporturilor – Către 
un sistem de transport competitiv și 
eficient din punct de vedere al 
resurselor”, adoptată de Comisie la 28 
februarie 2011.

Or. it

Amendamentul 23
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
dispoziție nu mai este compatibilă cu buna 
funcționare a pieței interne și cu 
obiectivele mai ample ale tratatului și, prin 
urmare, ar trebui eliminată.
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urmare, trebuie eliminată.

Or. es

Amendamentul 24
Sari Essayah

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. fi

Amendamentul 25
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Conform principiului subsidiarității, statelor membre ar trebui să li se permită să impoziteze 
produsele energetice utilizate pentru activitățile aviatice și maritime atât timp cât impozitarea 
se face cu respectarea obligațiilor internaționale din acest domeniu.

Amendamentul 26
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 13
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 27
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care îl are impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2, asupra sectoarelor sau a 
subsectoarelor considerate a fi expuse 

eliminat
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unui risc important de relocare a emisiilor 
de dioxid de carbon, în temeiul articolului 
10 alineatul (13) litera (a) din Directiva 
2003/87/CE. În consecință, este necesar 
să se prevadă măsuri tranzitorii 
corespunzătoare care ar trebui să 
mențină, de asemenea, eficiența din 
punctul de vedere al protecției mediului a 
impozitării aferente emisiilor de CO2.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 28
Werner Langen

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 față de sectoarele 
care sunt vizate de schema în cauză.

Or. de

Amendamentul 29
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 16a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(16a) Deoarece introducerea vehiculelor 
electrice și hibride va fi crucială pentru 
reducerea dependenței de combustibili 
neregenerabili în sectorul transporturilor, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, pentru o perioadă limitată, 
să aplice o scutire sau o reducere a 
nivelului de impozitare a energiei electrice 
utilizate pentru alimentarea acestor 
vehicule.

Or. en

Amendamentul 30
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 
pot face parte din măsurile sociale 
definite de statele membre. Posibilitatea 
aplicării acestor scutiri și reduceri 
trebuie, în scopul acordării unui 
tratament egal al surselor de energie, să 
fie extinsă la toate produsele energetice 
utilizate drept combustibil pentru încălzire 
și electricitate. Pentru a asigura limitarea 
impactului acestora asupra pieței interne, 
scutirile și reducerile ar trebui aplicate 
exclusiv activităților private.

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 
ar însemna pierderea unui stimulent 
important pentru reducerea facturilor și a 
consumului de energie. Veniturile 
obținute prin impozitarea energiei ar 
trebui folosite pentru a contribui la 
protejarea persoanelor cu venituri mici și 
deosebit de vulnerabile, pentru proiecte de 
renovare a locuințelor sociale sau a 
locuințelor persoanelor 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
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Justificare

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

Amendamentul 31
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 17

Textul propus de Comisie Amendamentul

(17) Scutirea sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 
pot face parte din măsurile sociale 
definite de statele membre. Posibilitatea 
aplicării acestor scutiri și reduceri trebuie, 
în scopul acordării unui tratament egal al 
surselor de energie, să fie extinsă la toate 
produsele energetice utilizate drept 
combustibil pentru încălzire și 
electricitate. Pentru a asigura limitarea 
impactului acestora asupra pieței interne, 
scutirile și reducerile ar trebui aplicate 
exclusiv activităților private.

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

Or. en

Amendamentul 32
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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 crește cota de piață a 
surselor regenerabile de energie, și, prin 
urmare, ar trebui eliminate pe termen 
mediu.

Or. de

Amendamentul 33
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Scopul prezentei directive este să 
faciliteze realizarea obiectivelor globale 
ale politicilor Uniunii privind energia și 
schimbările climatice. Introducerea 
sectorului aviației în schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
prin Directiva 2008/101/CE reflectă 
ambiția de a reduce emisiile de gaze cu 
efect de seră din acest sector. În cazul în 
care, până la 31 decembrie 2011, nu se 
încheie niciun acord internațional care să 
includă emisiile din sectorul maritim 
internațional în obiectivele de reducere a 
acestora, Comisia s-a angajat să propună
măsuri de includere a emisiilor respective 
în cadrul angajamentului asumat de 
Uniune cu privire la reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră. Posibilitatea 
acordată statelor membre de a impozita 
produsele energetice utilizate în 
activitățile aviatice și maritime în același 
mod în care sunt impozitate alte produse 
energetice utilizate în transport este 
esențială pentru asigurarea unor condiții 
de concurență echitabile, pentru 
independența energetică a Uniunii, 
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precum și ca stimulent pentru 
îmbunătățirea eficienței energetice.

Or. en

Justificare

Nu este necesar să se interzică statelor membre să impoziteze produsele energetice utilizate 
pentru activitățile aviatice și maritime atât timp cât impozitarea se face cu respectarea 
obligațiilor internaționale din acest domeniu.

Amendamentul 34
Herbert Reul

Propunere de directivă
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Ar trebui totuși să fie posibilă o 
excepție în cazul gazelor naturale și al 
biometanului utilizate drept carburant, 
deoarece acestea vor avea un rol esențial 
în realizarea obiectivului de utilizare în 
proporție de 10% a energiei din surse 
regenerabile în sectorul transporturilor. 
Ținând cont de acest lucru, scutirea de la 
impozitarea energiei este justificată, cel 
puțin până în momentul în care obiectivul 
UE va fi îndeplinit. În plus, dispozițiile 
excepționale de acest tip contribuie la 
promovarea diversificării surselor de 
energie în sectorul transporturilor, care 
depinde aproape exclusiv de produsele 
petroliere, permițând astfel o securitate 
mai mare a aprovizionării.

Or. de

Amendamentul 35
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 19
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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 mal. Această 
scutire trebuie aplicată în cursul unei 
perioade suficient de lungi, pentru a nu 
descuraja operatorii portuari să realizeze 
investițiile necesare, însă totodată pe 
perioadă limitată, astfel încât menținerea 
sa, integrală sau parțială, să facă obiectul 
unei noi decizii în timp util.

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigația 
aeriană și maritimă fără caracter de 
agrement. Această obligație nu este 
conformă cu obiectivele globale de mediu 
ale Uniunii, cu principiul subsidiarității 
sau cu scopul asigurării unor condiții 
echitabile de concurență în domeniul 
impozitării energiei. Obligația ar trebui, 
așadar, eliminată, ținând cont de 
acordurile internaționale bilaterale și 
multilaterale, precum și de faptul că 
sectorul aviației va fi inclus în schema UE 
de comercializare a certificatelor de 
emisii, iar sectorul maritim ar putea fi și 
el inclus.

Or. en

Amendamentul 36
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 

(19) Pentru a asigura consecvența fiscală 
între modurile de transport și a reduce 
emisiile de gaze cu efect de seră, statele 
membre ar trebui să aibă posibilitatea să 
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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 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.

impoziteze produsele energetice utilizate 
pentru toate tipurile de navigație aeriană 
și maritimă, cu condiția respectării 
dispozițiilor prezentei directive și a altor 
acte legislative relevante internaționale 
sau ale Uniunii. Pentru a evita producerea 
energiei electrice pe baza unor 
combustibili la bordul unei ambarcațiuni 
în timp ce aceasta este ancorată în port și 
pentru a evita poluarea atmosferică locală 
aferentă, statele membre ar trebui să 
scutească de la impozitarea energiei 
utilizarea de către nave, în perioada 
staționării în port, a electricității produse pe 
mal. Această scutire ar trebui aplicată în 
cursul unei perioade suficient de lungi, 
pentru a nu descuraja operatorii portuari să 
realizeze investițiile necesare, însă totodată 
pe perioadă limitată, astfel încât
menținerea sa, integrală sau parțială, să 
facă obiectul unei noi decizii în timp util.

Or. en

Justificare

Având în vedere avantajele sale față de producerea energiei electrice pe baza unor 
combustibili la bordul ambarcațiunilor, energia electrică produsă pe mal ar trebui scutită de 
impozitare.

Amendamentul 37
Edit Herczog

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 

(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 
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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.

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 ar trebui aliniat la normele 
aplicabile sectoarelor industriale.
Veniturile fiscale obținute astfel trebuie să 
fie reinvestite pentru a spori și a dezvolta 
eficiența energetică a sectorului în cauză.

Or. hu

Justificare

Disparitatea dintre sectoare din diferite țări va continua să crească dacă fiecare stat membru 
utilizează veniturile fiscale care se acumulează în acest mod în scopuri diferite. Întrucât 
scopul principal al Consiliului este să respecte obligațiile UE cu privire la reducerea 
emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020, prezentul amendament va contribui la 
realizarea obiectivelor.

Amendamentul 38
Marita Ulvskog

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 

(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. 
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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.

Scutirile respective ar trebui, așadar, 
eliminate.

Or. en

Amendamentul 39
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) Practica de evaziune fiscală de tipul 
„turismului la pompa de carburant” 
înregistrată în transportul rutier 
comercial și cea de tipul 
„supraalimentării cu carburant” din 
aviația comercială denaturează piața 
internă și creează dezavantaje pentru 
statele membre care aplică niveluri de 
impozitare mai ridicate decât în alte state. 
O soluție la această problemă ar putea fi 
înlocuirea, totală sau parțială, a 
sistemului actual de impozitare a 
cantităților de carburanți de transport 
achiziționate la nivel național cu un 
sistem de impozitare a carburanților 
respectivi pe baza cantităților utilizate 
efectiv pe teritoriul fiecărui stat membru. 
Pentru a avea o imagine mai bună a 
acestei soluții alternative, Comisia ar 
trebui să prezinte un raport referitor la 
fezabilitatea și impactul preconizat al unei 
astfel de înlocuiri.

Or. en
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Amendamentul 40
Edit Herczog

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) Odată la cinci ani și pentru prima dată 
înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia ar
trebui să prezinte Consiliului un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei 
directive, examinând în special nivelul 
minim de impozitare în legătură cu emisiile 
de CO2, având în vedere evoluția prețului 
pieței certificatelor de emisii în UE, 
succesul eforturilor de a utiliza veniturile 
fiscale pentru a spori eficiența energetică 
a sectoarelor, 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. hu

Justificare

Este necesar să se monitorizeze modul de utilizare a veniturilor fiscale în conformitate cu 
directiva și raționalitatea utilizării respective.

Amendamentul 41
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28) Odată la cinci ani și pentru prima dată (28) O dată la trei ani și pentru prima dată 
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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.

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

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Considerentul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(28) O dată la trei ani și pentru prima dată 
înainte de sfârșitul anului 2015, Comisia ar 
trebui să prezinte Consiliului un raport 
privind punerea în aplicare a prezentei 
directive, examinând în special nivelul 
minim de impozitare în legătură cu emisiile 
de CO2, având în vedere evoluția prețului 
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. Ar 
trebui întocmită o listă a sectoarelor sau 
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considerate a fi expuse unui risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon se revizuiește periodic, în special 
ținând cont de disponibilitatea dovezilor 
emergente.

subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon, care să fie revizuită periodic, în 
special ținând cont de disponibilitatea 
dovezilor emergente.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 43
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Amendamentul 44
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) Statele membre impozitează produsele 
energetice și electricitatea în conformitate 
cu prezenta directivă, asigurând produse și 
servicii la prețuri accesibile și eliminând 
riscul de expunere a cetățenilor la sărăcie 
energetică. În acest scop se vor realiza 
studii de impact.

Or. ro

Justificare

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

Amendamentul 45
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(2) Statele membre disting între 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2
și impozitarea consumului general de 
energie. Veniturile obținute de statele 
membre din impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2, conform anexei I, sunt 
utilizate de statele membre pentru măsuri 
privind creșterea eficienței energetice și 
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reducerea poluării.

Or. ro

Amendamentul 46
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Statele membre nu ar trebui împiedicate să impună impozite legate de CO2 asupra 
combustibililor obținuți din biomasă în cazul în care aceștia nu respectă criteriile de 
sustenabilitate prevăzute în Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul 47
Krišjānis Kariņš

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 
și 3824 90 91;

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

Or. lv

Amendamentul 48
Krišjānis Kariņš

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 și 3824 90 97, dacă sunt 

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

drept combustibil pentru încălzire sau 
carburant.

Or. lv

Amendamentul 49
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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) Până la 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 adăuga 
barele de combustibil nuclear la produsele 
energetice menționate la alineatul (1) de 
la prezentul articol. Acest lucru nu aduce 
atingere planurilor de eliminare treptată 
instituite în statele membre.”

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 diferitele surse de energie justifică includerea în directivă a unei rate 
minime de impozitare a barelor de combustibil nuclear. Această rată minimă de impozitare ar 
trebui să corespundă avantajului financiar de care se bucură energia nucleară datorită 
creșterii prețurilor energiei în urma aplicării schemei UE de comercializare a certificatelor 
de emisii.

Amendamentul 50
Philippe Lamberts
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în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 51
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) electricității, produselor și serviciilor 
energetice utilizate în gospodăriile 
cetățenilor europeni în scopul asigurării 
hranei zilnice, al conservării acesteia și al 
asigurării unui climat ambiental sănătos 
cu asigurarea unei temperaturi optime a 
aerului ambiant (aproximativ +20 C°);

Or. ro
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Amendamentul 52
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ab) electricității utilizate pentru 
pomparea apei pentru irigații;

Or. ro

Amendamentul 53
Krišjānis Kariņš

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

- electricității, atunci când reprezintă mai 
mult de 50% din costul unui produs. 
„Costul unui produs” înseamnă suma 
achizițiilor totale de bunuri și servicii plus 
costurile de personal plus consumul de 
capital fix de la nivelul întreprinderii. 
Acest cost se calculează în medie pe 
unitate. „Costul electricității” înseamnă 
valoarea efectivă de achiziție a 
electricității sau costul producerii 
electricității dacă aceasta este generată în 
cadrul întreprinderii.

Or. lv

Amendamentul 54
Silvia-Adriana Țicău



AM\882925RO.doc 33/69 PE475.896v01-00

RO

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro

Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de 
a-și stabili politica fiscală.

Amendamentul 55
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de
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Amendamentul 56
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro

Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de 
a-și stabili politica fiscală

Amendamentul 57
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 

(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 
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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.

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 
obligație se aplică integral de la 1 ianuarie 
2023, până la data respectivă fiind 
introdusă în două etape:

(a) de la 1 ianuarie 2018, statele membre 
se asigură că nivelurile minime naționale 
pentru orice carburant individual sunt cu 
cel mult 15% mai mici decât nivelurile 
aferente oricărui alt carburant;
(b) de la 1 ianuarie 2021, statele membre 
se asigură că se stabilește un nivel egal de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2
pentru toți carburanții și că nivelul minim 
național de impozitare a consumului 
general de energie pentru orice carburant 
individual este cu cel mult 5% mai mic 
decât nivelul aferent oricărui alt 
carburant.

Or. en

Amendamentul 58
Evžen Tošenovský

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în prezenta directivă
sunt prevăzute niveluri minime de 
impozitare egale, fie pentru combustibili 
fosili, fie pentru combustibili nefosili, fie 
pentru produse energetice din oricare 
dintre cele două categorii, în legătură cu o 
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alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2023.

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

Or. en

Amendamentul 59
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

Neutralitatea tehnică este principalul factor rentabil pentru a promova eficiența energetică și 
reducerea emisiilor de CO2, iar acest principiu ar trebui să se aplice cât mai curând posibil, 
cu respectarea diferitelor situații din statele membre.
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Amendamentul 60
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
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

Or. ro

Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de 
a-și stabili politica fiscală.

Amendamentul 61
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro
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Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de 
a-și stabili politica fiscală.

Amendamentul 62
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. de

Amendamentul 63
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se adaptează o dată trei 
ani, începând de la 1 iulie 2016, pentru a 
ține seama de modificările indicelui 

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

armonizat al prețurilor de consum, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat.

Or. en

Amendamentul 64
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

Or. ro

Justificare

Aceste prevederi încalcă principiul subsidiarității, îngrădind libertatea statelor membre de 
a-și stabili politica fiscală.

Amendamentul 65
Marita Ulvskog

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

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

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

Începând de la 1 iulie 2016, nivelul minim 
de impozitare în legătură cu emisiile de 
CO2 stabilit în prezenta directivă se 
aliniază o dată la trei ani cu valoarea cea 
mai ridicată dintre următoarele două:
(a) valoarea reală actuală a nivelului de 
bază al emisiilor de CO2, calculată prin 
majorarea sau reducerea cuantumului de 
bază în EUR cu procentajul de variație 
din cei trei ani calendaristici precedenți a 
indicelui prețurilor de consum armonizat, 
excluzând energia și produsele alimentare 
neprelucrate, publicat de Eurostat;
(b) prețul mediu al CO2 din schema UE de 
comercializare a certificatelor de emisii 
din perioada de 18 luni anterioară 
alinierii, calculat conform unei formule 
care va fi precizată de Comisie pe baza 
raportului menționat la articolul 29, care 
trebuie prezentat în 2015.
Nu se realizează nicio aliniere dacă, 
având în vedere evoluția celor două 
valori, modificarea de la ultima aliniere 
ar fi mai mică de 0,5%.
Dacă Uniunea decide că nivelul emisiilor 
de gaze cu efect de seră trebuie redus 
până în 2020 cu peste 20% față de nivelul 
din 1990, în termen de trei luni de la 
adoptarea deciziei respective, Comisia 
prezintă un raport referitor la ajustările 
necesare ale prezentei directive pentru a 
realiza noile obiective. În termen de șase 
luni de la publicarea raportului respectiv, 
Consiliul adoptă o decizie privind modul 
de adaptare a nivelului de bază al CO2 la 
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noile circumstanțe.
Comisia publică nivelurile minime de 
impozitare a consumului general de 
energie și nivelurile minime de impozitare 
în legătură cu emisiile de CO2 rezultate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. en

Amendamentul 66
Herbert Reul

Propunere de directivă
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b
Directiva 2003/98/CE
Articolul 4 – alineatul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Gazele naturale și biometanul 
utilizate drept carburant ar trebui scutite 
de impozitare cel puțin până când 
proporția energiei din surse regenerabile 
utilizate în sectorul transporturilor va 
atinge 10%. Comisia monitorizează 
permanent tendințele pieței și prezintă în 
timp util o propunere legislativă 
corespunzătoare. 

Or. de

Amendamentul 67
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5)Cu condiția respectării nivelurilor 
minime de impozitare prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre pot 

(5) Cu condiția respectării nivelurilor 
minime de impozitare stabilite 
conform prezentei directive, statele 
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aplica rate diferențiate ale impozitării 
consumului general de energie, sub control 
fiscal, în următoarele cazuri:

membre pot aplica rate diferențiate ale 
impozitării consumului general de energie, 
sub control fiscal, în următoarele cazuri:

Or. ro

Amendamentul 68
Teresa Riera Madurell

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. Articolul 7 se înlocuiește cu următorul 
text:

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

Or. es

Amendamentul 69
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre pot stabili o 
diferențiere între utilizarea comercială și 
utilizarea necomercială a motorinei drept 
carburant, cu condiția să fie respectate 
nivelurile minime comunitare, iar rata 
pentru motorina comercială utilizată 
drept carburant să nu scadă sub nivelul 
național de impozitare în vigoare la 1 
ianuarie 2003, fără a aduce atingere 
derogărilor acordate acestui tip de 
utilizare prevăzute în prezenta directivă.
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Or. fi

Justificare

În privința impozitării motorinei, distincția dintre utilizarea comercială și cea privată trebuie 
să fie în continuare admisibilă. Rata de impozitare mai scăzută în cazul utilizării comerciale 
este importantă din punct de vedere economic, deoarece costurile cu transportul reprezintă o 
parte semnificativă a structurii costurilor întreprinderilor, în special în țările în care 
distanțele parcurse sunt lungi.

Amendamentul 70
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Cel târziu la 1 ianuarie 2019, 
Consiliul, hotărând în unanimitate după 
consultarea Parlamentului European, 
stabilește, pe baza unui raport și a unei 
propuneri a Comisiei, ratele minime de 
impozitare aplicabile pentru o perioadă 
suplimentară începand cu 1 ianuarie 
2020.

Or. ro

Amendamentul 71
Sari Essayah

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) „Motorina comercială utilizată drept 
carburant” înseamnă motorina utilizată 
drept carburant în următoarele scopuri:
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(a) transportul bunurilor în contul altor 
persoane sau în cont propriu, cu 
autovehicule sau ansambluri de vehicule 
articulate destinate exclusiv transportului 
rutier de bunuri și cu o greutate brută 
maximă autorizată de cel puțin 7,5 tone;
(b) transportul de călători, regulat sau 
ocazional, cu un autovehicul din 
categoria M2 sau M3, definit în Directiva 
70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 
1970 privind apropierea legislațiilor 
statelor membre referitoare la omologarea 
autovehiculelor și a remorcilor acestora.

Or. fi

Amendamentul 72
Edit Herczog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(1) De la 1 ianuarie 2013, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile produselor 
utilizate drept carburanți în scopurile 
prevăzute la alineatul (2) al prezentului 
articol se stabilesc conform tabelului B din 
anexa I, iar veniturile fiscale obținute 
astfel trebuie să fie reinvestite pentru a 
spori și a dezvolta eficiența energetică a 
sectorului în cauză.

Or. hu

Justificare

Este important ca impozitele să nu fie utilizate la libera alegere a statelor membre, ci să fie 
alocate sectorului din care provin, deoarece până acum industria a investit în cercetare și 
dezvoltare pentru a proteja mediul, iar aceste investiții trebuie recuperate, în timp ce 
actualizarea utilizărilor enumerate la alineatul (2) poate reduce și mai mult emisiile de 
poluanți și, prin intermediul investițiilor realizate cu ajutorul veniturilor fiscale, este posibilă 
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stimularea industriei, care va crea locuri de muncă.

Amendamentul 73
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 7
Directiva 2003/96/CE
Articolul 8 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel târziu la 1 ianuarie 2019, 
Consiliul, hotărând în unanimitate după 
consultarea Parlamentului European, 
stabilește, pe baza unui raport și a unei 
propuneri a Comisiei, ratele minime de 
impozitare aplicabile pentru o perioadă 
suplimentară începând cu 1 ianuarie 
2020.

Or. ro

Amendamentul 74
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 8
Directiva 2003/96/CE
Articolul 9 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel târziu la 1 ianuarie 2019, 
Consiliul, hotărând în unanimitate după 
consultarea Parlamentului European, 
stabilește, pe baza unui raport și a unei 
propuneri a Comisiei, ratele minime de 
impozitare aplicabile pentru o perioadă 
suplimentară începând cu 1 ianuarie 
2020.

Or. ro
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Amendamentul 75
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 9
Directiva 2003/96/CE
Articolul 10 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cel târziu la 1 ianuarie 2019, 
Consiliul, hotărând în unanimitate după 
consultarea Parlamentului European, 
stabilește, pe baza unui raport și a unei 
propuneri a Comisiei, ratele minime de 
impozitare aplicabile pentru o perioadă 
suplimentară începând cu 1 ianuarie 
2020.

Or. ro

Amendamentul 76
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 14 se înlocuiește cu următorul 
text:

Până la 31 decembrie 2020, statele 
membre scutesc de impozitare 
electricitatea furnizată direct navelor 
atunci când acestea sunt ancorate în 
porturi.
(Acest amendament vizează să înlocuiască 
toate celelalte părți ale articolului 14 –
alineatele (1)-(3) și paragrafele.)
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Justificare

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

Amendamentul 77
Silvia-Adriana Țicău

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

(1) Pe lângă dispozițiile generale prevăzute 
în Directiva 2008/118/CE din 16 
decembrie 2008 privind regimul general al 
accizelor și de abrogare a Directivei 
92/12/CEE(*) privind utilizările scutite ale 
produselor impozabile și fără a aduce 
atingere altor dispoziții comunitare, statele 
membre scutesc următoarele produse de la 
impozitare, în condițiile pe care le stabilesc 
pentru a asigura aplicarea corectă și clară a 
acestor scutiri și pentru a preveni sărăcia 
energetică, frauda, evaziunea sau abuzul:

Or. ro

Amendamentul 78
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [....] (iia) literele (b) și (c) se elimină.
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Amendamentul 79
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

 [....] (aa) alineatul (2) se elimină.

Or. en

Amendamentul 80
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

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

Or. en

Justificare

Numărul limitat de sectoare și instalații afectate în realitate de relocarea emisiilor de dioxid 
de carbon nu justifică această soluție. Statele membre ar trebui să compenseze prin ajutoare 
de stat orice risc demonstrat de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pentru industriile cu 
un consum mare de energie din cauza impozitării energiei.
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Amendamentul 81
Marita Ulvskog

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul -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, 
electricitatea utilizată pentru a alimenta 
vehiculele electrice și hibride folosite 
pentru transportul rutier.”

Or. en

Amendamentul 82
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(i) literele (f) și (h) se elimină, iar litera (i)
se înlocuiește cu următoarele:

Or. en

Justificare

Conform principiului subsidiarității, statele membre ar trebui să poată defini ele însele 
nivelurile de impozitare potrivite pentru navigația maritimă sau aeriană.

Amendamentul 83
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul i
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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) electricitatea, gazele naturale, 
cărbunele, combustibilii solizi și alte 
produse 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;

Or. ro

Amendamentul 84
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(h) până la 1 ianuarie 2018, electricitatea, 
gazele naturale, cărbunele și combustibilii 
solizi utilizați de gospodării și/sau 
organizații recunoscute drept caritabile de 
către statul membru în cauză. În cazul unor 
astfel de organizații caritabile, statul 
membru poate limita scutirea sau 
reducerea la utilizarea în scopul 
activităților private. În cazul utilizării 
mixte, impozitarea se aplică proporțional 
pentru fiecare utilizare. Dacă una dintre 
utilizări este nesemnificativă, aceasta poate 
fi tratată ca fiind zero;
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Amendamentul 85
Herbert Reul

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

Or. de

Amendamentul 86
Werner Langen

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. de

Amendamentul 87
Herbert Reul

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

(ia) se introduce următorul punct:
„Gazele naturale și biometanul utilizate 
drept carburant ar trebui scutite de 
impozitare cel puțin până când proporția 
energiei din surse regenerabile utilizate în 
sectorul transporturilor va atinge 10%. 
Comisia monitorizează permanent 
tendințele pieței și prezintă în timp util o 
propunere legislativă corespunzătoare.” 

Or. de

Amendamentul 88
Silvia-Adriana Țicău

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) și (g) se aplică doar 
impozitării consumului general de 
energie.”

Or. ro

Amendamentul 89
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera a – subpunctul ii
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 90
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat

"(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare a consumului general de 
energie de până la zero la consumul de 
produse energetice și electricitate utilizate 
în lucrări agricole, horticole, piscicole și 
în silvicultură. Beneficiarii se supun 
acordurilor care trebuie să conducă la 
creșterea eficienței energetice în mod 
echivalent, în mare parte, eficienței care 
ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat 
ratele minime normale ale Uniunii.”

Or. en

Amendamentul 91
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare a consumului general de 
energie de până la zero la consumul de 
produse energetice și electricitate utilizate 
în lucrări agricole, horticole, piscicole și 
în silvicultură. Beneficiarii se supun 
acordurilor care trebuie să conducă la 
creșterea eficienței energetice în mod 
echivalent, în mare parte, eficienței care 
ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat 
ratele minime normale ale Uniunii.

eliminat

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 92
Silvia-Adriana Țicău

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 

(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare de până la zero la consumul de 
produse energetice și electricitate utilizate 
pentru irigații, în lucrări agricole, 
horticole, piscicole și în silvicultură.
Beneficiarii se supun acordurilor care 
trebuie să conducă la creșterea eficienței 
energetice.
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echivalent, în mare parte, eficienței care 
ar fi fost obținută dacă s-ar fi respectat 
ratele minime normale ale Uniunii.

Or. ro

Amendamentul 93
Werner Langen

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 menționate 
în articolul 2 din prezenta directivă, în 
cazul în care aceste produse sunt alcătuite 
din, sau conțin unul sau mai multe dintre 
următoarele produse și dacă, în ceea ce 
privește biocarburanții și biolichidele 
definite la articolul 2 literele (h) și (i) din 
Directiva 2009/28/CE, aceste produse 
respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 din respectiva directivă:

(1) Până la 1 ianuarie 2023, statele membre 
pot, fără a aduce atingere alineatului (5) 
din prezentul articol, să aplice o scutire sau 
o rată redusă a impozitării consumului 
general de energie, sub control fiscal, cu 
privire la produsele impozabile menționate 
în articolul 2 din prezenta directivă, în 
cazul în care aceste produse sunt alcătuite 
din, sau conțin unul sau mai multe dintre 
următoarele produse sau dacă, în ceea ce 
privește biocarburanții și biolichidele 
definite la articolul 2 literele (h) și (i) din 
Directiva 2009/28/CE, aceste produse 
respectă criteriile de durabilitate prevăzute 
la articolul 17 din respectiva directivă sau,
în ceea ce privește carburanții, atât timp 
cât cota lor de piață rămâne sub 5%.

Or. de

Amendamentul 94
Silvia-Adriana Țicău

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

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

(5) Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, 
Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, 
România și Slovacia pot, în scopul unor 
utilizări prevăzute la articolele 8 și 9, să 
aplice o perioadă tranzitorie până la 1 
ianuarie 2030 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 privind diminuarea nivelurilor 
minime de impozitare în legătură cu 
emisiile de CO2 față de cele prevăzute în 
anexa I.

Or. ro

Amendamentul 95
Marita Ulvskog

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 

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

vederea scurtării acestora și/sau a 
modificării nivelurilor minime de 
impozitare în legătură cu emisiile de CO2, 
astfel cum se prevede în anexa I.

Or. en

Amendamentul 96
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se introduce următorul alineat (1a):
„(1a) În termen de șase luni de la 
adoptarea prezentei directive, Comisia 
prezintă Consiliului și Parlamentului 
European un raport referitor la 
precondițiile pentru ca unele state 
membre sau toate statele membre să poată 
trece la un sistem în care carburanții 
utilizați pentru transport sunt impozitați 
în funcție de cantitatea de carburant 
utilizat și nu de cel alimentat, cum este 
cazul în prezent. Raportul este însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri de 
modificare a legislației UE și include 
evaluări cuprinzătoare ale impactului 
asupra subsidiarității fiscale, a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, a independenței 
energetice și a creșterii economice.”

Or. en

Justificare

Pentru a remedia problema „turismului la pompa de carburant”, este timpul să se studieze 
opțiunea impozitării carburantului utilizat după modelul nord-american al IFTA. 

Amendamentul 97
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 17 – litera aa (nouă)Directiva 2003/96/CE
Articolul 21 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) Se introduce următorul alineat (1a):
„(1a) În termen de șase luni de la 
adoptarea prezentei directive, Comisia 
prezintă Consiliului și Parlamentului 
European un raport referitor la 
precondițiile pentru ca unele state 
membre sau toate statele membre să poată 
trece la un sistem în care carburanții 
utilizați pentru transport sunt impozitați 
în funcție de cantitatea de carburant 
utilizat și nu de cel alimentat, cum este 
cazul în prezent. Raportul este însoțit, 
dacă este cazul, de propuneri de 
modificare a legislației UE și include 
evaluări cuprinzătoare ale impactului 
asupra subsidiarității fiscale, a emisiilor 
de gaze cu efect de seră, a independenței 
energetice și a creșterii economice.”

Or. en

Amendamentul 98
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 99
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. ro

Amendamentul 100
Silvia-Adriana Țicău

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 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 cinci ani și, pentru prima dată, 
până la sfârșitul anului 2015, Comisia 
transmite Consiliului și Parlamentului 
European un raport privind aplicarea 
prezentei directive și impactul aplicării 
acesteia asupra economiei Uniunii și 
a bunăstării cetățenilor europeni. Dacă în 
urma analizei impactului aplicării acestei 
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directive se impune modificarea directivei, 
Comisia transmite o propunere de 
modificare a acesteia.

Or. ro

Amendamentul 101
Marita Ulvskog

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

Or. en

Amendamentul 102
Silvia-Adriana Țicău

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 și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 

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

prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare impactul asupra 
prețurilor bunurilor și serviciilor, precum 
și impactul asupra gradului de sărăcie 
energetică a populației din statele 
membre, buna funcționare a pieței interne, 
valoarea reală a nivelurilor minime de 
impozitare și obiectivele mai ample ale 
tratatului.

Or. ro

Amendamentul 103
Marita Ulvskog

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 și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare buna funcționare 
a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor 
minime de impozitare și obiectivele mai 
ample ale tratatului.

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

Or. en

Amendamentul 104
Edit Herczog
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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 și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică, utilizarea electricității 
în transport și justificarea scutirilor și 
reducerilor, inclusiv pentru combustibilul 
utilizat în navigația maritimă și aeriană, 
prevăzute în prezenta directivă. Raportul 
Comisiei ia în considerare buna funcționare 
a pieței interne, valoarea reală a nivelurilor 
minime de impozitare și obiectivele mai 
ample ale tratatului.

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

Or. hu

Amendamentul 105
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 21
Directiva 2003/96/CE
Articolul 29 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

În orice caz, lista sectoarelor sau 
subsectoarelor care prezintă un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon în sensul articolului 14a din 
directivă se revizuiește periodic, în special 
ținându-se cont de disponibilitatea 
dovezilor emergente.

În orice caz, lista sectoarelor sau 
subsectoarelor care prezintă un risc 
semnificativ de relocare a emisiilor de 
carbon se revizuiește periodic, în special 
ținându-se cont de disponibilitatea 
dovezilor emergente.
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Or. en

Justificare

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

Amendamentul 106
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificare

În concordanță cu obiectivele UE de atenuare a schimbărilor climatice, 30 €/t reprezintă o 
valoare minimă potrivită.

Amendamentul 107
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexă
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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

Or. ro

Amendamentul 108
Silvia-Adriana Țicău

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
9,6 EUR/GJ

Or. ro
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Amendamentul 109
Herbert Reul

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 și 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1,5 €/GJ 5,5 €/GJ 9,6 €/GJ

Amendamentul
Gaz natural
coduri NC 
2711 11 00 și 2711 21 00

20 €/t 
CO2

1,0 €/GJ 1,0 €/GJ 1,0 €/GJ

Or. en

Amendamentul 110
Sari Essayah

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – tabelul A – rândul 5a (nou)
Textul propus de Comisie

Amendamentul
Motorină de uz 
comercial

20€/t CO2 8,2€/GJ 8,2€/GJ  8,2€/GJ 

Or. fi

Justificare

Rata de impozitare mai scăzută în cazul utilizării comerciale a motorinei este importantă din 
punct de vedere economic, deoarece costurile cu transportul reprezintă o parte semnificativă 
a structurii costurilor întreprinderilor, în special în țările în care distanțele parcurse sunt 
lungi.
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Amendamentul 111
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – tabelul B – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificare

În concordanță cu obiectivele UE de atenuare a schimbărilor climatice, 30 €/t reprezintă o 
valoare minimă potrivită.

Amendamentul 112
Silvia-Adriana Țicău

Propunere de directivă
Anexă
Directiva 2003/96/CE
Anexa I – tabelul B – coloana 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu 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

Or. ro
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Amendamentul 113
Philippe Lamberts
în numele Grupului Verts/ALE

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

20 €/t CO2 30 €/t CO2

Or. en

Justificare

În concordanță cu obiectivele UE de atenuare a schimbărilor climatice, 30 €/t reprezintă o 
valoare minimă potrivită.

Amendamentul 114
Silvia-Adriana Țicău

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

Impozitarea în legătură cu 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
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20 EUR/t CO2 12 EUR/t CO2

Or. ro


