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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Propunerea Comisiei

Actuala Directivă privind impozitarea energiei (DIE) stabileşte cote minime de impozitare a 
produselor energetice utilizate drept carburant, combustibil pentru încălzire şi pentru 
producerea energiei electrice. Cotele minime se aplică în general volumului de produse 
energetice consumat. Comisia consideră că acest sistem prezintă o serie de efecte negative 
precum crearea unor stimulente care contravin obiectivelor UE privind schimbările climatice 
sau denaturarea pieţei interne.

Prin propunerea sa de revizuire, Comisia doreşte eliminarea acestor efecte negative. Una 
dintre ideile principale din propunere priveşte o structură nouă de impozitare a energiei prin 
împărţirea cotei minime de impozitare a produselor energetice în două părţi:
1) o componentă bazată pe emisiile de CO2 ale produsului energetic. Impozitarea legată de 
CO2 va fi egală cu zero pentru toate sursele de energie despre care se consideră în prezent, 
sau se va considera în viitor, că nu emit CO2;
2) o altă componentă bazată pe conţinutul energetic măsurat în gigajouli, indiferent de 
produsul energetic, destinată stimulării economiilor de energie.

Totodată, prin această propunere se intenţionează ca DIE să fie mai mult în concordanţă cu 
alte politici ale UE, precum Sistemul de comercializare a cotelor de emisie al UE (ETS). În 
acest sens, Comisia propune să nu se aplice impozitarea legată de CO2 în cazul instalaţiilor 
care fac obiectul ETS, adică inclusiv în cazul aviaţiei.

Există mai multe aspecte ale propunerii care se referă la politica în domeniul transporturilor, 
cum ar fi:
- eliminarea posibilităţii ca statele membre să facă o distincţie în impozitarea motorinei 
utilizate drept carburant în funcţie de faptul dacă utilizarea acesteia este de natură comercială 
sau necomercială;
- eliminarea posibilităţii de a aplica o cotă de impozitare mai scăzută pentru consumul general 
de energie în cazul taxiurilor, deoarece această practică nu mai este compatibilă cu obiectivul 
politicilor de promovare a combustibililor alternativi, a agenţilor energetici alternativi şi a 
utilizării de vehicule mai ecologice în transportul urban;
- actualizarea definiţiilor rezervoarelor standard şi ale containerelor speciale.

În cele din urmă, Comisia propune ca energia electrică produsă pe mal furnizată navelor pe 
perioada în care acestea sunt ancorate în port să fie scutită de la impozitare şi să se menţină 
obligaţiile actuale ale statelor membre de a scuti de la impozitare combustibilii folosiţi în 
navigaţia aeriană şi maritimă. În ceea ce priveşte căile navigabile interioare, Comisia propune 
menţinerea normelor actuale care permit statelor membre să aplice scutiri totale sau parţiale 
sau reduceri ale nivelului de impozitare.
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AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport şi turism recomandă Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Este necesar să se asigure continuarea 
funcţionării corecte a pieţei interne, având 
în vedere noile cerinţe privind limitarea 
schimbărilor climatice, utilizarea surselor 
regenerabile de energie şi economiile de 
energie, astfel cum au fost aprobate prin 
Concluziile Preşedinţiei Consiliului 
European din 8-9 martie 2007 şi din 11-12 
decembrie 2008.

(2) Este necesar să se asigure continuarea 
funcţionării corecte a pieţei interne, având 
în vedere noile cerinţe privind limitarea 
schimbărilor climatice, utilizarea surselor 
regenerabile de energie şi economiile de 
energie, astfel cum au fost aprobate prin 
Concluziile Preşedinţiei Consiliului 
European din 8-9 martie 2007 şi din 11-12 
decembrie 2008. Este necesară garantarea 
unui tratament consecvent al surselor de 
energie în cadrul prezentei directive, în 
vederea asigurării unui mediu 
concurenţial echitabil real pentru 
consumatorii de energie, indiferent de 
sursele de energie utilizate.

Amendamentul 2

Propunere de directivă
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Impozitarea produselor energetice ar 
trebui concepută de o manieră neutră faţă 
de tehnologiile utilizate, pentru a permite 
noilor tehnologii să se dezvolte.

Justificare

Politica propusă de Comisiei trebuie să fie absolut neutră faţă de tehnologiile utilizate, 
pentru a permite dezvoltarea noilor tehnologii. Dintre tehnologiile existente, numai cele mai 
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durabile şi eficiente ar trebui să fie menţinute.

Amendamentul 3

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 şi 
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 
Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 în ceea ce 
priveşte sursele care nu sunt incluse în 
sistemul Uniunii conform Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European şi 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 Comunităţii şi de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având 
în vedere rolul posibil al impozitării în 
legătură cu emisiile de CO2, buna 
funcţionare a pieţei interne necesită norme 
comune privind respectiva impozitare.

(3) Scopul fundamental al impozitării 
energiei este stimularea consumatorilor 
de a utiliza energia mai eficient şi de a o 
obţine din surse mai ecologice. 
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 şi 
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 
Comunităţii de reducere a emisiilor de gaze 
cu efect de seră până în 2020 în ceea ce 
priveşte sursele care nu sunt incluse în 
sistemul Uniunii conform Directivei 
2003/87/CE a Parlamentului European şi 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 Comunităţii şi de modificare a 
Directivei 96/61/CE a Consiliului. Având 
în vedere rolul posibil al impozitării în 
legătură cu emisiile de CO2, buna 
funcţionare a pieţei interne necesită norme 
comune privind respectiva impozitare.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Considerentul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Fiecare dintre aceste componente (6) Întrucât este necesară instituirea unui 
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trebuie calculată pe baza unor criterii 
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 referinţă prevăzuţi în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea şi raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
trebuie să se facă referire la conţinutul 
energetic al diverselor produse energetice 
şi al electricităţii astfel cum se menţionează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficienţa energetică la utilizatorii 
finali şi serviciile energetice şi de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei şi ale produselor obţinute din 
biomasă. Aceste produse trebuie impozitate 
pe baza factorilor de emisie de CO2 
prevăzuţi în Decizia 2007/589/CE pentru 
biomasă şi produsele realizate din biomasă, 
şi a conţinutului lor energetic, astfel cum se 
specifică în anexa III la Directiva 
2009/28/CE. Biocombustibilii şi 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) şi (i) din Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European şi 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 funcţie de 
respectarea de către ele a criteriilor de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, valorile specifice de 
referinţă pentru biomasă şi produse din 
biomasă trebuie să se aplice numai în cazul 
îndeplinirii acestor criterii.

cadru adecvat pentru impozitarea 
energiei, fiecare dintre aceste componente 
trebuie calculată pe baza unor criterii 
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 referinţă prevăzuţi în 
Decizia 2007/589/CE a Comisiei din 18 
iulie 2007 de stabilire a orientărilor pentru 
monitorizarea şi raportarea emisiilor de 
gaze cu efect de seră în conformitate cu 
Directiva 2003/87/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului. În scopul 
impozitării consumului general de energie, 
trebuie să se facă referire la conţinutul 
energetic al diverselor produse energetice 
şi al electricităţii astfel cum se menţionează 
în Directiva 2006/32/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 aprilie 2006 
privind eficienţa energetică la utilizatorii 
finali şi serviciile energetice şi de abrogare 
a Directivei 93/76/CEE a Consiliului. În 
acest context, este necesar să fie luate în 
considerare avantajele ecologice ale 
biomasei şi ale produselor obţinute din 
biomasă. Aceste produse trebuie impozitate 
pe baza factorilor de emisie de CO2 
prevăzuţi în Decizia 2007/589/CE pentru 
biomasă şi produsele realizate din biomasă, 
şi a conţinutului lor energetic, astfel cum se 
specifică în anexa III la Directiva 
2009/28/CE. Biocombustibilii şi 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) şi (i) din Directiva 2009/28/CE a 
Parlamentului European şi 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 funcţie de 
respectarea de către ele a criteriilor de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
respectiva directivă, valorile specifice de 
referinţă pentru biomasă şi produse din 
biomasă trebuie să se aplice numai în cazul 
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îndeplinirii acestor criterii.

Amendamentul 5

Propunere de directivă
Considerentul 13

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

(13) În ceea ce priveşte posibilitatea 
statelor membre de a aplica un nivel de 
impozitare mai scăzut utilizării comerciale 
faţă de utilizarea necomercială a 
combustibilului gazos drept carburant, 
această dispoziţie pare să nu mai fie 
compatibilă cu cerinţa de îmbunătăţire a 
eficienţei energetice şi cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului şi, 
prin urmare, trebuie eliminată. Comisia ar 
trebui, aşadar, să analizeze această 
diferenţiere dintre utilizarea comercială şi 
cea necomercială pentru a oferi 
întreprinderilor de transport posibilitatea 
de a se adapta la situaţia de după o 
eventuală perioadă de tranziţie, în cazul 
în care se va avea în vedere eliminarea 
acestei diferenţieri în urma unei evaluări 
de impact corespunzătoare. Articolul 9 
alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE 
autorizează statele membre să aplice o rată 
redusă de impozitare asupra motorinei 
pentru încălzire. Această dispoziţie nu mai 
este compatibilă cu buna funcţionare a 
pieţei interne şi cu obiectivele mai ample 
ale tratatului şi, prin urmare, trebuie 
eliminată. 

Amendamentul 6

Propunere de directivă
Considerentul 15

Textul propus de Comisie Amendamentul

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE (15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
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permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferenţiate în anumite cazuri. Totuşi, în 
vederea asigurării consecvenţei semnalului 
de preţ asociat emisiilor de CO2, 
posibilitatea ca statele membre să 
diferenţieze ratele naţionale ar trebui să fie 
limitată la impozitarea consumului general 
de energie. De asemenea, posibilitatea 
aplicării unui nivel de impozitare mai 
scăzut carburanţilor utilizaţi de taximetre 
nu mai este compatibilă cu obiectivul 
politicilor de promovare a combustibililor 
alternativi, nici cu cel al politicilor de 
promovare a vectorilor de energie şi 
combustibililor alternativi şi de utilizare a 
vehiculelor ecologice în transportul urban 
şi, prin urmare, trebuie eliminată.

permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferenţiate în anumite cazuri. Totuşi, în 
vederea asigurării consecvenţei semnalului 
de preţ asociat emisiilor de CO2, 
posibilitatea ca statele membre să 
diferenţieze ratele naţionale ar trebui să fie 
limitată la impozitarea consumului general 
de energie.

Justificare

Taxiurile ar trebui considerate un mijloc de transport în comun, care ajută la 
decongestionarea traficului. Ar trebui, prin urmare, ca acestea să se bucure în continuare de 
reduceri ale nivelului de impozitare a carburantului.

Amendamentul 7

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 navigaţie în 
apele comunitare, precum şi electricitatea 
produsă la bordul unei ambarcaţiuni, 
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 electricităţii produse pe mal care 
este totuşi impozabilă. Pentru a stabili o 
primă măsură de încurajare pentru 
dezvoltarea şi aplicarea acestei tehnologii
în aşteptarea adoptării unui cadru mai 
cuprinzător în acest domeniu, statul 

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
electricitatea produsă la bordul unei 
ambarcaţiuni, inclusiv când aceasta este 
ancorată în port. În unele porturi, există o 
alternativă mai ecologică, prin utilizarea 
electricităţii produse pe mal care este totuşi 
impozabilă. Pentru a evita producerea 
energiei electrice pe baza unor 
combustibili la bordul unei ambarcaţiuni 
în timp ce aceasta este ancorată în port, şi 
poluarea atmosferică locală aferentă, în 
aşteptarea adoptării unui cadru mai 
cuprinzător în acest domeniu, statele 
membre ar trebui să scutească de la 
impozitarea energiei utilizarea de către 
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membru ar trebui să scutească de la 
impozitarea energiei utilizarea de către 
nave în momentul staţionării în port, a 
electricităţii produse pe mal. Această 
scutire trebuie aplicată în cursul unei 
perioade suficient de lungi, pentru a nu 
descuraja operatorii portuari să realizeze 
investiţiile necesare, însă totodată pe 
perioadă limitată, astfel încât menţinerea 
sa, integrală sau parţială, să facă obiectul 
unei noi decizii în timp util.

nave, în perioada staţionării într-un port 
fluvial sau maritim, a electricităţii produse 
pe mal. În plus, navele la ancoră într-un 
port nu ar trebui să mai aibă dreptul să-şi 
producă propriul curent electric, dacă 
există opţiunea alimentării de la reţeaua 
de electricitate de pe mal. 

Justificare

Interzicerea producţiei de electricitate, folosind combustibilul aflat la bord, de către navele la 
ancoră într-un port, consolidează măsurile de scutiri prevăzute de Comisie şi va contribui la 
reducerea poluării în porturi.

Amendamentul 8

Propunere de directivă
Considerentul 19a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Pentru a promova navigarea pe 
cursurile de apă interne, statele membre 
ar trebui să dispună în continuare de 
dreptul de a le aplica un tratament fiscal 
favorabil.

Amendamentul 9

Propunere de directivă
Considerentul 19b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(19b) Ar trebui create condiţii echitabile 
de concurenţă pentru diferitele moduri de 
transport. Prevederile de scutire a 
utilizării de combustibil în anumite 
sectoare ar trebui eliminate treptat. 
Pentru a proteja poziţia competitivă a 
întreprinderilor europene şi a sectorului 
industrial, acest lucru ar trebui realizat 
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într-o concertare internaţională.

Justificare

Dispoziţiile actuale de scutire a anumitor moduri de transport nu respectă principiul unei 
pieţe deschise şi echitabile a transportului european. Totuşi, este important să se evite 
subminarea poziţiei competitive a întreprinderilor europene în comparaţie cu poziţia 
întreprinderilor de pe pieţele internaţionale.

Amendamentul 10

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Statele membre care introduc un 
sistem de taxe de utilizare a infrastructurii 
rutiere pentru autovehicule sau 
ansambluri de vehicule articulate 
destinate exclusiv transportului rutier de 
bunuri, impozitează combustibilul folosit 
pentru aceste vehicule doar pe baza 
consumului general de energie, prevăzut 
în tabelul A din Anexa I.

Justificare

Prin directiva privind eurovigneta s-a avut în vedere internalizarea costurilor externe pentru 
a acoperi inclusiv costurile aferente poluării generate de transportul rutier de marfa. Prin 
acest amendament se va evita o dubla impozitare pentru poluarea generata de transportul 
rutier de mărfuri.

Amendamentul 11

Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 5 – litera b
Directiva 2003/96/CE
Articolul 5 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv 

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători, colectarea 
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taximetre), colectarea deşeurilor, forţele 
armate şi administraţia publică, persoanele 
cu handicap, ambulanţele;

deşeurilor, forţele armate şi administraţia 
publică, persoanele cu handicap, 
ambulanţele;

Justificare

Taxiurile ar trebui considerate un mijloc de transport în comun, care ajută la 
decongestionarea traficului. Ar trebui, prin urmare, ca acestea să se bucure în continuare de 
reduceri ale nivelului de impozitare a carburantului.

Amendamentul 12

Propunere de directivă
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 şi de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 
carburanţilor se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I.

(1) De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 
2015 şi de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 
carburanţilor se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I.

(2) În cursul unei perioade de tranziţie 
care urmează să fie stabilită în 
conformitate cu articolul 29, statele 
membre pot să stabilească o diferenţiere 
între utilizarea comercială şi cea 
necomercială a motorinei folosite drept 
carburant, cu condiţia să fie respectate 
cotele minime stabilite la nivel comunitar, 
iar cota stabilită pentru motorina folosită 
drept carburant să nu scadă sub cota de 
impozitare naţională aflată în vigoare 
conform dispoziţiilor de la aliniatul (1), 
fără a aduce atingere eventualelor 
derogări acordate acestui tip de utilizare 
stabilite în prezenta directivă.
(3) „Motorină de uz comercial utilizat 
drept carburant” înseamnă motorina 
folosită drept carburant în următoarele 
scopuri:
(a) transportul bunurilor în contul altor 
persoane, cu autovehicule sau ansambluri 
de vehicule destinate exclusiv 
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transportului rutier de bunuri şi cu o 
greutate totală maximă autorizată de peste 
7,5 tone;
(b) transportul de călători, regulat sau 
ocazional, cu un autovehicul din 
categoria M2 sau M3, potrivit definiţiei 
din Directiva 2007/46/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului 
din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui 
cadru pentru omologarea autovehiculelor 
şi remorcilor acestora, precum şi a 
sistemelor, componentelor şi unităţilor 
tehnice separate destinate vehiculelor 
respective1.
_____________
1 JO L 263, 9.10.2007, p. 1.

Amendamentul 13

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) până la 31 decembrie 2020,
electricitatea furnizată direct navelor atunci
când acestea sunt ancorate în porturi.

(e) electricitatea furnizată direct navelor 
atunci când acestea sunt ancorate în porturi 
maritime sau fluviale.

Justificare

Nu ar trebui impus nici un termen-limită pentru această scutire dacă se are în vedere 
reducerea semnificativă în zonele portuare a emisiilor de CO2, de sulf şi de alte substanţe 
periculoase pentru sănătatea umană. Pentru promovarea şi generalizarea acestor iniţiative în 
rândul autorităţilor portuare este necesar să se acorde un tratament mai favorabil.

Amendamentul 14

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



AD\884515RO.doc 13/18 PE472.088v04-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(-i) Alineatul se modifică după cum 
urmează:
(e) produsele energetice şi electricitatea
utilizate pentru transportul de bunuri şi 
pasageri pe calea ferată, cu metroul, 
tramvaiul, troleibuzul sau autobuzul ce 
utilizează curent electric, gaz natural sau 
GPL drept combustibil;

Justificare

Prezentul amendament modifică textul Directivei 2003/96 prin includerea autobuzelor 
electrice şi a celor care folosesc gaz natural şi GPL. Statele membre ar trebui să beneficieze 
şi de o marjă de manevră mai largă în ceea ce priveşte introducerea de scutiri fiscale pentru 
căile ferate, metrou, tramvaie şi autobuze urbane cu emisii reduse de NOx şi de particule, 
care sunt foarte dăunătoare sănătăţii umane în mediile urbane.

Amendamentul 15

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

Comisia este împuternicită să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 27a 
în ceea ce priveşte impozitarea produselor 
energetice şi a electricităţii.

(2) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia transmite o notificare în acest 
sens Consiliului.
(3) Competenţa de a adopta acte delegate 
se conferă Comisiei în condiţiile prevăzute 
la articolele 27a şi 27b.

Amendamentul 16
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Propunere de directivă
Articolul 1 – punctul 20
Directiva 2003/96/CE
Articolele 27a - 27c

Textul propus de Comisie Amendamentul

Revocarea delegării de competenţe Exercitarea delegării de competenţe

(1) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 2 alineatul (5) poate fi 
revocată în orice moment de către 
Consiliu.

(1) Competenţa de a adopta acte delegate 
este conferită Comisiei în condiţiile 
prevăzute în prezentul articol.

(2) În cazul în care Consiliul a iniţiat o 
procedură internă pentru a decide dacă 
intenţionează să revoce delegarea de 
competenţe, acesta face demersurile 
necesare pentru a informa Comisia într-
un termen rezonabil înaintea adoptării 
unei decizii finale, indicând competenţele 
delegate care ar putea face obiectul unei 
revocări, precum şi eventualele motive ale 
revocării.

(2) Delegarea de competenţe menţionată 
la articolul 27 se conferă Comisiei pe o 
perioadă nedeterminată de la …*.

(3) Decizia de revocare pune capăt 
delegării de competenţe specificate în 
decizia respectivă. Decizia produce efecte 
imediat sau de la o dată ulterioară 
menţionată în aceasta. Decizia nu aduce 
atingere valabilităţii actelor delegate deja 
în vigoare. Decizia se publică în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(3) Delegarea de competenţe menţionată
la articolul 27 poate fi revocată oricând de 
Parlamentul European sau de Consiliu. O 
decizie de revocare pune capăt delegării 
de competenţe specificată în decizia 
respectivă. Decizia produce efecte din ziua 
care urmează datei publicării acesteia în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau 
de la o dată ulterioară menţionată în 
decizie. Decizia nu aduce atingere actelor 
delegate care sunt deja în vigoare.
(4) De îndată ce adoptă un act delegat, 
Comisia îl notifică simultan 
Parlamentului European şi Consiliului.
(5) Un act delegat adoptat în temeiul 
articolul 27 intră în vigoare numai în 
cazul în care nici Parlamentul European 
şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni 
în termen de două luni de la notificarea 
acestuia către Parlamentul European şi 
Consiliu, sau în cazul în care, înaintea 
expirării termenului respectiv, 
Parlamentul European şi Consiliul au 
informat Comisia că nu vor formula 
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obiecţiuni. Respectivul termen se 
prelungeşte cu două luni la iniţiativa 
Parlamentului European sau a 
Consiliului.
_________________
 JO: a se introduce data intrării în 
vigoare a prezentei directive.

Articolul 27b
Obiecţii la actele delegate

(1) Consiliul poate prezenta obiecţii cu 
privire la un act delegat în termen de 
[trei] luni de la data notificării. 
(2) În cazul în care, la expirarea acestui 
termen, Consiliul nu prezintă obiecţii cu 
privire la actul delegat, acesta se publică 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
şi intră în vigoare la data menţionată în 
cuprinsul său.
Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene şi intră în 
vigoare înainte de expirarea perioadei 
respective în cazul în care Consiliul 
informează Comisia cu privire la intenţia 
sa de a nu prezenta obiecţii.
(3) În cazul în care Consiliul prezintă 
obiecţii cu privire la actul delegat, acesta 
nu intră în vigoare. Consiliul îşi expune 
motivele care au stat la baza acestor 
obiecţii.

Articolul 27c
Informarea Parlamentului European

Parlamentul European este informat cu 
privire la adoptarea de acte delegate de
către Comisie, la orice obiecţii formulate 
cu privire la acestea sau la revocarea 
delegării de competenţe de către Consiliu.
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Amendamentul 17

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

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

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

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

Raportul redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele, nivelul de 
impozitare aferent produselor energetice 
şi eletricităţii practicat de statele membre 
la nivel naţional şi/sau regional, nivelul
minim al impozitării aferente emisiilor de 
CO2, impactul progreselor tehnologice şi 
al inovării, în special în ceea ce priveşte 
eficienţa energetică, diferenţierea dintre 
utilizarea comercială şi cea necomercială 
a motorinei drept carburant şi perspectiva 
eliminării acestei diferenţieri, utilizarea 
electricităţii în transport şi justificarea 
scutirilor şi reducerilor, inclusiv pentru 
combustibilul utilizat în navigaţia maritimă 
şi aeriană, prevăzute în prezenta directivă. 
Raportul conţine şi o sinteză a 
prevederilor fiscale în vigoare incluse în 
acordurile bilaterale privind serviciile 
aeriene. Raportul Comisiei ia în 
considerare buna funcţionare a pieţei 
interne, valoarea reală a nivelurilor minime 
de impozitare şi obiectivele mai ample ale 
tratatului. 

Primul raport evaluează oportunitatea 
eliminării scutirii prevăzute la articolul 14 
alineatul (1) literele (b) şi (c) pentru 
produsele energetice furnizate drept 
combustibil pentru transportul aerian şi 
transportul maritim din apele Uniunii, în 
cazul în care se ajunge la un acord 
privind impunerea unor măsuri de 
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reducere a emisiilor de CO2 în sectorul 
aerian şi în sectorul maritim, în cadrul 
IMO, OACI sau al Convenţiei-cadru a 
ONU privind schimbările climatice.
În absenţa unui progres înregistrat la 
nivel internaţional, Comisia prezintă 
propuneri legislative privind reducerea 
emisiilor de CO2 în ambele sectoare, 
ţinând cont de riscul relocării emisiilor şi 
de competitivitatea sectorului.

Justificare

Este important ca orice decizie privind sectorul aerian şi maritim să fie luată la nivel 
internaţional, pentru a se evita denaturarea concurenţei şi riscul relocării emisiilor de 
carbon. Comisia este îndemnată să facă tot posibilul pentru a asigura încheierea unui acord 
internaţional, iar în caz contrar ar trebui să înainteze modificări legislative corespunzătoare.
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