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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

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

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

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

2. impozitarea consumului general de energie, în funcție de conținutul de energie măsurat în 
GJ, indiferent de produsul energetic. 

Poziția raportorului:

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

Raportorul subliniază că evaluarea de impact nu conține o „fișă detaliată” pentru a face 
posibilă evaluarea conformității cu principiul subsidiarității (și al proporționalității), așa cum 
prevede articolul 5 din Protocolul (nr. 2).  Deși propunerea nu este de competența comună a 
Uniunii și a statelor membre, raportorul remarcă faptul că propunerea de revizuire a ETD nu 
este în toate privințele limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor și, în 
orice caz, deciziile ar trebui luate cât mai aproape de interesul cetățeanului UE. O îndepărtare 
de la acest principiu nu ar trebui acceptată ca atare, ci ar trebui justificată într-un mod 
suficient de detaliat și de clar astfel încât cetățeanul UE să poată înțelege motivele calitative și 
cantitative care duc la concluzia că acțiunea UE este necesară. 

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

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

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

Valorile minime au fost stabilite ultima dată în 2003, iar raportorul acceptă că este nevoie de 
revizuirea acestora pentru a ține seama de inflația acumulată și de necesitatea ca acestea să 
continue să furnizeze un cadru eficace pentru piața unică care să țină seama, de asemenea, și 
de impactul asupra mediului al diferitelor tipuri de combustibili. Cu toate acestea, raportorul 
relevă că indexarea automată a valorilor minime ar priva statele membre de controlul asupra 
nivelului valorilor minime viitoare din UE. Raportorul se teme și că punerea în aplicare a 
directivei, așa cum a fost propusă de Comisia Europeană, va cauza creșterea prețurilor de 
exemplu la cărbune, gaz natural, păcură și motorină și că va avea un impact social negativ 
direct din cauza creșterii prețurilor ce vor trebui plătite de utilizatorii finali la produsele de 
încălzire și la produsele procesate. O ajustare automată a impozitului general pe consumul de 
energie ar putea expune consumatorul final la dificultăți nerezonabile și disproporționate. 
Raportorul reamintește că prețurile la carburanți au crescut deja puternic în ultimii ani. 

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

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

AMENDAMENTELE

Comisia pentru industrie, cercetare și energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
și monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:
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Amendamentul 1

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(8) Din motive de neutralitate fiscală, 
trebuie să fie aplicate 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 echivalente, statele 
membre trebuie, de asemenea în scopul 
neutralității fiscale, să asigure niveluri 
echivalente de impozitare națională tuturor 
produselor în cauză. Dacă este cazul, se pot 
prevedea perioade tranzitorii.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să fie capabile să stabilească propria structură fiscală națională, 
precum și raportul dintre cuantumul taxelor naționale pentru produsele energetice.

Amendamentul 2

Propunere de directivă – act de modificare
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 

eliminat
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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.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de directivă – act de modificare
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Articolul 15 alineatul (3) din 
Directiva 2003/96/CE permite statelor 
membre să aplice în cazul lucrărilor 
agricole, horticole sau piscicole, precum 
și de silvicultură, nu doar dispozițiile 
general aplicabile activităților comerciale, 
ci și un nivel de impozitare de până la 
zero. O examinare a acestei opțiuni a 
demonstrat că, în ceea ce privește 
impozitarea consumului general de 
energie, menținerea sa ar fi contrară 
obiectivelor mai ample ale Uniunii, cu 
excepția cazului în care ar fi legată de o 
măsură echivalentă, care să asigure 
progresul în domeniul eficienței 
energetice. În ceea ce privește impozitarea 
în legătură cu emisiile de CO2, 
tratamentul sectoarelor în cauză trebuie 
aliniat la normele aplicabile sectoarelor 
industriale. 

eliminat

Or. en

Justificare

Articolul 15 alineatul (3) ar trebui păstrat, iar statelor membre ar trebui să li se permită să 
păstreze un nivel maxim de flexibilitate în stabilirea nivelurilor de impozitare a produselor 
energetice pe care le consideră cele mai adecvate pentru caracterul specific al agriculturii 
naționale.



PA\878820RO.doc 7/11 PE473.711v01-00

RO

Amendamentul 4

Propunere de directivă – act de modificare
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 
echivalente în legătură cu o utilizare 
specifică, pentru produsele destinate acelei 
utilizări se stabilesc niveluri echivalente de 
impozitare.

Or. en

Justificare

A se vedea considerentul 12.

Amendamentul 5

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat 

Or. en
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Justificare

A se vedea considerentul 12.

Amendamentul 6

Propunere de directivă – act de modificare
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. en

Justificare

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

Amendamentul 7

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

eliminat
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valoarea nu se adaptează.”

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 8

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 
2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 
carburanților se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I.”

Consiliul, acționând în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European și 
pe baza unui raport și a propunerii 
Comisiei, decide nivelurile minime de 
impozitare aplicabile carburanților.

Or. en

Justificare

Statele membre ar trebui să păstreze controlul asupra nivelului valorilor minime viitoare din
UE.

Amendamentul 9

Propunere de directivă – act de modificare
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) Consiliul, acționând în unanimitate, 
după consultarea Parlamentului 
European și pe baza unui raport și a 
propunerii Comisiei, decide nivelurile 
minime de impozitare aplicabile produselor 
utilizate drept carburanți în scopurile 
prevăzute la alineatul (2) al prezentului 
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articol.

Or. en

Amendamentul 10

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 8 
Directiva 2003/96/CE
Articolul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, nivelurile minime 
de impozitare aplicabile combustibililor 
pentru încălzire se stabilesc conform 
tabelului C din anexa I.”

Consiliul, acționând în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European și 
pe baza unui raport și a propunerii 
Comisiei, decide nivelurile minime de 
impozitare aplicabile combustibililor 
pentru încălzire.

Or. en

Justificare

A se vedea articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul 11

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 9 
Directiva 2003/96/CE
Articolul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

De la 1 ianuarie 2013, nivelurile minime 
de impozitare aplicabile electricității se 
stabilesc conform tabelului D din anexa 
I.”

Consiliul, acționând în unanimitate, după 
consultarea Parlamentului European și 
pe baza unui raport și a propunerii 
Comisiei, decide nivelurile minime de 
impozitare aplicabile electricității.

Or. en
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Justificare

A se vedea articolul 8 alineatul (1).

Amendamentul 12

Propunere de directivă – act de modificare
Articolul 1 – punctul 13 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 15 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Statele membre pot aplica un nivel de 
impozitare a consumului general de 
energie de până la zero la consumul de
produse energetice 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.”

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

Or. en

Justificare

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


