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Amendamentul 1 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Directiva 2003/96/CE a Consiliului a 
fost adoptată pentru a asigura funcționarea 
pieței interne în ceea ce privește 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității. În conformitate cu articolul 6 
din tratat, în dispozițiile directivei 
menționate au fost integrate cerințe de 
protecție a mediului, având în vedere, în 
special, protocolul de la Kyoto. 

(1) Directiva 2003/96/CE a Consiliului a 
fost adoptată pentru a asigura funcționarea 
pieței interne în ceea ce privește 
impozitarea produselor energetice și a 
electricității. În conformitate cu articolul 
11 din Tratatul privind FuncŃionarea 
Uniunii Europene (TFUE), în dispozițiile 
directivei menționate au fost integrate 
cerințe de protecție a mediului, având în 
vedere, în special, protocolul de la Kyoto. 
Este important ca, în conformitate cu 
articolul 9 din TFUE, să se evalueze dacă 
se ține cont într-o măsură suficientă de 
protecția sănătății publice, de exemplu în 
contextul poluării aerului. 
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Amendamentul 2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

  (1a) Un dosar atât de amplu și esențial 
precum impozitarea energiei în Uniunea 
Europeană nu poate să țină seama doar 
de imperativele în materie de politică 
climatică și de mediu, în pofida 
importanței lor. Pentru Uniunea 
Europeană, obiectivele de politică 
energetică și cele de politică industrială 
constituie, de asemenea, mize esențiale. 
Pentru ca piața internă să funcționeze în 
mod adecvat și eficient în domeniul 
energiei, toate inițiativele și actele 
legislative ale Uniunii din acest domeniu 
trebuie să fie coordonate permanent și cu 
atenție. Nu este suficient ca modificările 
aduse Directivei 2003/96/CE să fie 
compatibile cu alte politici legate de 
domeniul energiei, ci ar trebui adaptate în 
mod corespunzător și aceste politici la 
cadrul de impozitare a energiei. În 
special, problemele legate de sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie al 
Uniunii din cadrul 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 Comunității1 ar trebui tratate cu 
hotărâre, astfel încât schema să 
funcționeze cu eficacitate. Orice lipsă de 
coerență ar avea efecte negative asupra 
îndeplinirii obiectivelor Uniunii pe termen 
lung de a asigura o creștere inteligentă, 
durabilă și favorabilă incluziunii. 

 _________ 

 1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32. 
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Amendamentul 3 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(2) Este necesar să se asigure funcționarea 
optimă a pieței interne, având în vedere 
noile cerințe privind limitarea schimbărilor 
climatice, utilizarea surselor regenerabile 
de energie și economiile de energie, astfel 
cum au fost aprobate prin Concluziile 
Președinției Consiliului European din 8-9 
martie 2007 și din 11-12 decembrie 2008. 
Este necesară garantarea unui tratament 
consecvent al resurselor de energie în 
conformitate cu Directiva 2003/96/CE, în 
vederea asigurării unui mediu 
concurențial echitabil real pentru 
consumatorii de energie, indiferent de 
sursele energetice utilizate. 

 
 

Amendamentul 4 

Propunere de directivă 

Considerentul 2a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

 

Amendamentul 5 

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 

(3) Impozitarea în legătură cu emisiile de 
CO2 reprezintă în general o modalitate 
rentabilă pentru statele membre de a atinge 
obiectivul reducerilor de emisii de gaze cu 
efect de seră necesare conform Deciziei 



 

 
 PE486.742/ 4 

 RO 

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. 

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. Având în vedere rolul actual 
și posibil al impozitării în legătură cu 
emisiile de CO2, buna funcționare a pieței 
interne necesită norme comune privind 
respectiva impozitare. 

Justificare 

Anumite state membre au instituit deja sisteme fiscale în legătură cu emisiile de CO2, sisteme 

care funcționează bine și sunt rentabile. 

 

Amendamentul 6 

Propunere de directivă 

Considerentul 4a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Impozitarea energiei nu ar trebui să 
fie percepută pentru recuperarea de 
energie din deșeuri, în special pentru 
utilizarea deșeurilor drept combustibil 
alternativ, dat fiind că scopul Directivei 
2008/98/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind deșeurile1 este ca producătorii și 
deținătorii de deșeuri să le elimine prin 
modalitatea cea mai eficientă din punct de 
vedere energetic și din punctul de vedere 
al utilizării resurselor și acordă prioritate 
recuperării energiei în fața eliminării.  

 ______________ 

 1 JO L 312, 22.11.2008, p. 3. 
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Amendamentul 7 

Propunere de directivă 

Considerentul 4b (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4b) Statele membre ar trebui să își 
păstreze și dreptul de a 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. 

 

Amendamentul 8 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) În consecință, trebuie să se introducă o 
dispoziție potrivit căreia impozitarea 
energiei să constea din două componente: 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
și impozitarea consumului general de 
energie. În vederea adaptării impozitării 
energiei la punerea în aplicare a schemei 
comunitare în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor 
membre să facă o distincție explicită între 
cele două componente. Aceasta va asigura, 
de asemenea, tratamentul diferențiat al 
combustibililor care reprezintă biomasă sau 
care sunt obținuți din biomasă. 

(5) În consecință, trebuie să se introducă o 
dispoziție potrivit căreia impozitarea 
energiei să constea din două componente: 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
și impozitarea consumului general de 
energie. În vederea adaptării impozitării 
energiei la punerea în aplicare a schemei 
comunitare în conformitate cu Directiva 
2003/87/CE, trebuie să se solicite statelor 
membre să facă o distincție explicită între 
cele două componente. Aceasta ar asigura, 
de asemenea, tratamentul diferențiat al 
combustibililor care reprezintă biomasă sau 
care sunt obținuți din biomasă având în 
vedere avantajele pe care le oferă ca surse 
regenerabile de energie ieftine și faptul că 
sunt aproape neutre în ceea ce privește 
emisiile de gaze cu efect de seră, cu 
condiția ca aceștia să respecte 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 regenerabile1. 
Comisia ar trebui să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
un raport în care să analizeze dacă, 
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pentru a proteja sănătatea publică, ar 
trebui avute în vedere și alte emisii de 
gaze nocive, în plus față de emisiile de 
CO2. 

 ______________ 

 1 JO L 140, 5.6.2009, p. 16. 

 

Amendamentul 9 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) 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 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 

(6) 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 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. 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. 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 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CEsunt 
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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. 

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. De îndată ce 
sunt stabilite, în temeiul Directivei 
2009/28/CE, criterii de durabilitate pentru 
produsele din biomasă, cu excepția 
biocombustibililor și a biolichidelor, 
respectivele valori de referință specifice ar 
trebui aplicate produselor din biomasă 
care nu sunt biocombustibili numai dacă 
acestea respectă noile criterii de 
durabilitate. 

 

Amendamentul 10 

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 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 cotelor de emisie, ci doar 
ar crește costul total al acestor reduceri, 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2 
nu trebuie să se aplice consumului direct 
sau indirect în instalațiile care fac obiectul 
acestui sistem. O sarcină dublă, constând 
într-o dublă impozitare și o dublă 
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reglementare, ar conduce la denaturări 
ale concurenței și trebuie exclusă. 

 

Amendamentul 11 

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 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, 
ținând cont de caracteristicile specifice ale 
statelor membre, în scopul egalizării 
acestor niveluri de impozitare. 

 

Amendamentul 12 

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 

(11) Ar trebui să se asigure menținerea 
efectelor scontate ale nivelurilor minime de 
impozitare. În acest scop, nivelurile 
minime de impozitare a consumului 
general de energie ar trebui să fie revizuite, 
la intervale regulate. 
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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. 

 

Amendamentul 13 

Propunere de directivă 

Considerentul 11a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (11a) Dată fiind natura complexă a 
cerințelor pe care ar trebui să le 
îndeplinească cele două componente ale 
noului sistem, și anume impozitarea 
energiei și impozitarea în legătură cu 
emisiile de CO2, pentru a garanta buna 
administrare a sistemului ar trebui 
prevăzute reguli clare la toate nivelurile, 
care să fie, în interesul consumatorilor, 
transparente și ușor de înțeles. 

 

Amendamentul 14 

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 

eliminat 
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motorina și benzina să beneficieze de 
același nivel de impozitare. 

Amendamentul 15 

Propunere de directivă 

Considerentul 12a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (12a) Aplicarea noii structuri de 
impozitare va implica majorarea ratei de 
impozitare pentru motorină, pentru a o 
alinia la rata aplicabilă benzinei. Acest 
lucru ar putea pune sub semnul întrebării 
atât decizia industriei automobilelor din 
Uniune de a se axa pe motoare cu 
combustie convenționale, ecologice și 
eficiente din punct de vedere energetic, 
cât și atingerea țintelor UE de reducere a 
emisiilor de CO2, deoarece valorile limită 
de CO2 stabilite pot fi realizate doar dacă 
un număr suficient de mare dintre 
vehiculele aflate în circulație 
funcționează cu motorină. Ar trebui 
adoptate măsuri flexibile adecvate pentru 
a se asigura că nu sunt puse în pericol 
competitivitatea sectorului automobilelor 
și succesul strategiei de reducere a 
emisiilor de CO2 din acest sector. Taxele 
pe vânzări, taxele de înmatriculare și 
taxele anuale pentru deținerea unui 
autovehicul ar trebui armonizate și, ca 
principiu, stabilite doar pe baza emisiilor 
de CO2 ale vehiculelor. 

 

Amendamentul 16 

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 

(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 
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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. 

compatibilă cu cerința de îmbunătățire a 
eficienței energetice și cu necesitatea de 
abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediului și, 
prin urmare, trebuie eliminată. Pentru a 
permite întreprinderilor de transport să se 
adapteze la noile reglementări, ar trebui 
stabilită o perioadă tranzitorie până în 
2025. 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 TFUE și, prin 
urmare, trebuie eliminată. 

 

Amendamentul 17 

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 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. 

(14) Este necesară limitarea posibilului 
impact din punctul de vedere al costurilor 
pe care noua structură fiscală l-ar putea 
avea asupra sectoarelor sau a 
subsectoarelor considerate a fi expuse unui 
risc important de relocare a emisiilor de 
dioxid de carbon. În consecință, este 
necesar să se prevadă măsuri 
corespunzătoare care ar trebui să mențină, 
de asemenea, eficiența din punctul de 
vedere al protecției mediului a impozitării 
aferente emisiilor de CO2. 

 

Amendamentul 18 

Propunere de directivă 

Considerentul 14a (nou) 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (14a) Orice restructurare a impozitării 
energiei ar trebui să asigure faptul că 
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sectoarele care nu sunt incluse în sistemul 
de comercializare a cotelor de emisie în 
conformitate cu Directiva 2003/87/CE nu 
sunt penalizate în legătură cu sectoarele 
care fac obiectul sistemului în cauză. 

 

Amendamentul 19 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în 
vederea asigurării consecvenței semnalului 
de preț asociat emisiilor de CO2, 
posibilitatea ca statele membre să 
diferențieze ratele naționale ar trebui să fie 
limitată la impozitarea consumului general 
de energie. De asemenea, posibilitatea 
aplicării unui nivel de impozitare mai 
scăzut carburanților utilizați 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 și 
combustibililor alternativi și de utilizare a 
vehiculelor ecologice în transportul urban 
și, prin urmare, trebuie eliminată. 

(15) Articolul 5 din Directiva 2003/96/CE 
permite aplicarea unor rate de impozitare 
diferențiate în anumite cazuri. Totuși, în 
vederea asigurării consecvenței semnalului 
de preț asociat emisiilor de CO2, 
posibilitatea ca statele membre să 
diferențieze ratele naționale ar trebui să fie 
limitată la impozitarea consumului general 
de energie. De asemenea, posibilitatea 
aplicării unui nivel de impozitare mai 
scăzut carburanților derivați din petrol 
utilizați 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 și combustibililor 
alternativi și de utilizare a vehiculelor 
ecologice în transportul urban și, prin 
urmare, trebuie eliminată. 

Justificare 

Gazul natural/biometanul constituie alternativa pentru carburanții derivați din petrol și 

prezintă emisii de substanțe toxice sau cancerigene neobișnuit de reduse, emisii de particule de 

aproape zero, nicio emisie de hidrocarburi reactive, emisii reduse de NOx, precum și un nivel 

de zgomot redus, ceea ce îl face un carburant ideal într-un cadru urban. Raportul elaborat de 

Grupul de experți în domeniul viitorilor combustibili folosiți în transport din 25 ianuarie 2011 

prevede că gazul metan ar trebui să fie promovat ca unul dintre principalii combustibili 

alternativi din transportul urban. 

 

Amendamentul 20 

Propunere de directivă 

Considerentul 16a (nou) 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (16a) Deoarece introducerea vehiculelor 
electrice și hibride este crucială pentru 
reducerea dependenței de carburanții din 
surse neregenerabile în sectorul 
transporturilor, statele membre ar trebui 
să poată, pentru o perioadă limitată, să 
aplice o scutire sau o reducere a nivelului 
de impozitare a energiei electrice utilizate 
pentru alimentarea acestor vehicule. 

Justificare 

Electrificarea este un element important în asigurarea caracterului durabil al sectorului 

transporturilor. Deoarece impactul total al acestor vehicule din punctul de vedere al emisiilor 

este strâns legat de cât de ecologică este electricitatea utilizată, ele nu sunt, pe termen scurt, 

neapărat foarte ecologice în toate statele membre. Cu toate acestea, pe termen lung, aceste 

tehnologii foarte eficiente deschid calea pentru crearea unor sisteme de transport cu adevărat 

durabile. 

 

Amendamentul 21 

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) Scutirile sau reducerile în beneficiul 
gospodăriilor și al organizațiilor caritabile 
transmite un semnal neadecvat în ceea ce 
privește prețurile, eliminând astfel un 
stimulent important pentru reducerea 
facturilor și a consumului de energie. 
Posibilitatea aplicării acestor scutiri și 
reduceri, prevăzută în Directiva 
2003/96/CE, trebuie, prin urmare, 
eliminată după o perioadă îndelungată de 
limitare treptată a acestora. 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. 
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Amendamentul 22 

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 
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. 

(18) În cazul gazului petrolier lichefiat 
(GPL) și al gazelor naturale utilizate drept 
carburanți, avantajele sub forma unor 
niveluri minime mai reduse ale impozitării 
consumului general de energie sau 
posibilitatea de a scuti de la impozitare 
aceste produse energetice nu se justifică pe 
termen lung și, prin urmare, trebuie 
eliminate, în special având în vedere 
necesitatea de a permite combustibililor 
din surse regenerabile să își crească cota 
de piață. Cu toate acestea, întrucât GPL și 
gazul natural au un impact mai puțin 
dăunător asupra mediului în comparație 
cu alți combustibili fosili și întrucât 
infrastructura de distribuire aferentă 
acestora ar putea fi utilă la introducerea 
unor alternative din surse regenerabile, 
avantajele respective ar trebui eliminate 
treptat. 

 

Amendamentul 23 

Propunere de directivă 

Considerentul 19 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigație în 
apele comunitare, precum și electricitatea 
produsă la bordul unei ambarcațiuni, 
inclusiv când aceasta este ancorată în 
port. De asemenea, statele membre pot 
extinde acest tratament fiscal favorabil la 
căile navigabile interioare. 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 

(19) Directiva 2003/96/CE impune statelor 
membre să scutească de la impozitare 
combustibilul utilizat pentru navigația 
aeriană și maritimă fără caracter de 
agrement. Aceste scutiri nu sunt coerente 
cu obiectivul de a crea condiții de 
concurență echitabile pentru diferitele 
moduri de transport. Prin urmare, acestea 
ar trebui eliminate treptat. Pentru a 
proteja poziția competitivă a 
întreprinderilor și a sectorului industrial 
din Uniune, această eliminare treptată ar 
trebui să aibă loc, de preferință, în cadrul 
unor discuții internaționale. În acest sens, 
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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. 

ar trebui urmărite cu atenție discuțiile din 
cadrul Organizației Maritime 
Internaționale, al Organizației Aviației 
Civile Internaționale și al Convenția-
cadru a Națiunilor Unite asupra 
schimbărilor climatice referitoare la 
impunerea unor măsuri de reducere a 
emisiilor de CO2 în sectoarele 
transportului aerian și maritim. În 
absența unui progres înregistrat la nivel 
internațional, Comisia ar trebui să 
prezinte propuneri legislative privind 
reducerea emisiilor de CO2 în ambele 
sectoare, ținând cont de riscul relocării 
emisiilor și de competitivitatea 
sectoarelor. Acest tratament fiscal ar 
trebui să se aplice și căilor navigabile 
interioare. În unele porturi, există 
posibilitatea de a recurge la o formă mai 
ecologică de energie 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 atât în 
cazul porturilor maritime, cât și al 
porturilor interioare 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. 

 

Amendamentul 24 

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 

(20) Articolul 15 alineatul (3) din Directiva 
2003/96/CE permite statelor membre să 
aplice în cazul lucrărilor agricole, horticole 
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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. 

sau piscicole, precum și de silvicultură, nu 
doar dispozițiile general aplicabile 
activităților comerciale, ci și un nivel de 
impozitare de până la zero pentru a 
garanta viabilitatea economică a acestor 
sectoare, care se confruntă deja cu cerințe 
exigente în domeniul social, fitosanitar și 
al mediului care nu sunt compensate 
suficient de piață. În pofida acestui fapt, 
examinarea 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. Aceste progrese în domeniul 
eficienței energetice ar trebui avute în 
vedere pe termen suficient de lung și ar 
trebui să facă obiectul unei planificări și 
al controlului de către organismele 
publice. Statele membre ar trebui să 
furnizeze orientări tehnice operatorilor 
din sectoarele în cauză în cazul în care se 
aplică cerințe suplimentare în materie de 
eficiență energetică corelate cu reducerea 
ratelor de impozitare. În ceea ce privește 
impozitarea în legătură cu emisiile de CO2, 
tratamentul sectoarelor în cauză trebuie să 
țină seama de capacitatea de captare și 
stocare a carbonului, precum și de riscul 
de relocare a emisiilor de carbon specifice 
fiecărui sector și subsector vizat, precum 
și de posibilele efecte asupra 
productivității și viabilității sectoarelor 
respective. Sectoarele producătoare de 
biomasă cu un potențial ridicat de captare 
a dioxidului de carbon ar trebui să fie 
scutite. Este esențial să fie încurajată 
independența energetică a activităților 
agricole și de creștere a animalelor din 
regiunile care au o capacitate 
excepțională de a produce energie din 
surse regenerabile. 

Amendamentul 25 

Propunere de directivă 

Considerentul 21 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. Pentru 
perioada interimară, trebuie să se asigure 
că aplicarea acestor dispoziții se face 
consecvent cu normele generale introduse 
de această directivă. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie 
așadar să beneficieze numai de pe urma 
avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
această directivă. 

(21) Normele generale introduse prin 
prezenta directivă țin seama de caracterul 
specific al combustibililor care sunt sau se 
obțin din biomasă care respectă criteriile de 
durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
Directiva 2009/28/CE în ceea ce privește 
atât contribuția lor la echilibrul emisiilor de 
CO2, cât și conținutul energetic redus la 
fiecare unitate cantitativă, comparativ cu 
combustibilii fosili concurenți. Pentru 
perioada interimară, trebuie să se asigure 
că aplicarea acestor dispoziții se face 
consecvent cu normele generale introduse 
de această directivă. Biocarburanții și 
biolichidele definite la articolul 2 literele 
(h) și (i) din Directiva 2009/28/CE trebuie 
așadar să beneficieze numai de pe urma 
avantajelor fiscale aplicate de statele 
membre, cu condiția respectării criteriilor 
de durabilitate prevăzute la articolul 17 din 
această directivă. Dispozițiile din articolul 
menționat implică faptul că, începând din 
2017 și 2018, criteriile de durabilitate vor 
deveni mai stricte. Pentru a putea 
îndeplini aceste criterii, începând cu 1 
ianuarie 2017, reducerile emisiilor de 
gaze cu efect de seră vor trebui să 
reprezinte cel puțin 50%. Începând cu 1 
ianuarie 2018, reducerile respective vor 
trebui să reprezinte cel puțin 60% în cazul 
produselor fabricate în instalațiile în care 
producția a început la 1 ianuarie 2017 sau 
mai târziu. De îndată ce sunt stabilite în 
temeiul Directivei 2009/28/CE, criterii de 
durabilitate pentru produsele din 
biomasă, cu excepția biocombustibililor și 
a biolichidelor, produsele respective ar 
trebui să beneficieze de avantaje fiscale 
suplimentare numai în cazul în care 
îndeplinesc noile criterii. 
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Amendamentul 26 

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) La trei ani și pentru prima dată înainte 
de sfârșitul anului 2015, Comisia ar trebui 
să prezinte Parlamentului European și 
Consiliului un raport privind punerea în 
aplicare a prezentei directive, examinând în 
special nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie pentru a 
garanta că acestea își mențin efectele 
scontate, 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, precum și evoluțiile 
înregistrate în utilizarea biogazului, a 
gazelor naturale și a GPL-ului în 
transportul rutier. Acest raport ar trebui 
să includă o prezentare generală a 
dispozițiilor fiscale existente în tratatele 
bilaterale privind transportul aerian. În 
raport ar trebui analizat, de asemenea, 
impactul asupra stabilirii priorităților 
politicii industriale în sectorul auto 
european. Ar trebui întocmită o listă a 
sectoarelor și 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. 

Justificare 

O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscal-bugetare și ecologice în 

interiorul Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar trebui inclus printre destinatarii rapoartelor. 

Această impozitare își poate realiza obiectivul fiscal numai dacă perioada de raportare va fi 

mai scurtă. 
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Amendamentul 27 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 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 
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. 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. 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. În conformitate cu 
Directiva 2009/28/CE şi pentru a putea 
îndeplini aceste criterii reducerile 
emisiilor de gaze cu efect de seră trebuie 
să reprezinte cel puțin 50 % începând cu 1 
ianuarie 2017 şi cel puțin 60 % în cazul 
produselor fabricate în instalațiile în care 
producția a început la 1 ianuarie 2017 sau 
mai târziu, începând cu 1 ianuarie 2018. 

 

Amendamentul 28 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 1 – alineatul 4 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(4) În lipsa unor dispoziții contrare, 
dispozițiile prezentei directive se aplică 
atât impozitării aferente emisiilor de CO2, 
cât și impozitării consumului general de 
energie. 

(4) În lipsa unor dispoziții contrare, 
dispozițiile prezentei directive se aplică 
atât impozitării aferente emisiilor de CO2, 
cât și impozitării consumului general de 
energie. În momentul în care se stabilesc, 
în temeiul Directivei 2009/28/CE, 
criteriile de durabilitate pentru produsele 
obținute din biomasă, altele decât 
biocarburanții și biolichidele,  factorii de 
emisie de CO2 de referință stabiliți la 
punctul 11 din anexa I la Decizia 
2007/589/CE a Comisiei și valorile 
calorifice nete de referință stabilite în 
anexa III la Directiva 2009/28/CE se 
aplică în cazul produselor din biomasă 
doar dacă acestea respectă aceste criterii 
de durabilitate. În cazul în care aceste 
produse din biomasă nu respectă criteriile 
de durabilitate, statele membre aplică 
factorul de emisie de CO2 de referință și 
valoarea calorifică netă de referință 
pentru combustibilul pentru încălzire sau 
carburantul echivalent pentru care sunt 
specificate niveluri minime de impozitare 
în prezenta directivă. 

 

Amendamentul 29 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 2 – alineatul 4a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (4a) Statele membre se asigură că 
utilizarea directă și indirectă a produselor 
energetice în instalațiile definite în 
Directiva 2003/87/CE sau utilizarea 
directă și indirectă a produselor 
energetice în instalațiile impozitate în 
temeiul unor măsuri naționale de 
reducere a emisiilor de CO2 nu fac 
obiectul dublei impozitări sau al unei 
duble reglementări.  
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Amendamentul 30 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 3 – alineatul 1 – litera aa (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (aa) electricității utilizate pentru 
pomparea apei pentru irigații; 

 

Amendamentul 31 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – a doua liniuță 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– dubla utilizare a produselor energetice. – industria energointensivă și dubla 
utilizare a produselor energetice. 

Justificare 

Este de dorit ca în directivă să se specifice faptul că aceasta nu se aplică industriei mari 

consumatoare de energie, asigurând astfel un tratament egal, în directivă, al tuturor 

sectoarelor industriale mari consumatoare de energie. 

 

Amendamentul 32 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 3 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 3 – alineatul 1 – litera b – liniuța 2a (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 - deșeuri folosite drept combustibil 
alternativ sau deșeuri valorificate termic 
în conformitate cu articolul 3 alineatul 
(15) și punctul R1 din Directiva 
2008/98/CE. 



 

 
 PE486.742/ 22 

 RO 

Justificare 

Impunerea unui impozit pe energie în cazul deșeurilor valorificate termic (adică deșeurile al 

căror conținut energetic eliberat prin ardere este folosit în scopuri utile, înlocuind astfel 

combustibilii fosili și contribuind la conservarea resurselor) ar submina obiectivul de utilizare 

eficientă a resurselor și dispozițiile stabilite în Directiva-cadru 2008/98/CE privind deșeurile. 

 

Amendamentul 33 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 4 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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

(3) Fără a aduce atingere scutirilor, 
diferențierilor și reducerilor prevăzute în 
prezenta directivă, statele membre asigură 
că, în cazul în care în anexa I sunt 
prevăzute niveluri minime de impozitare 
egale în legătură cu o utilizare specifică, 
pentru produsele destinate acelei utilizări 
se stabilesc niveluri egale de impozitare. 
Fără a aduce atingere articolului 15 
alineatul (1) litera (i), pentru carburanții 
menționați în tabelul A din anexa I, această 
prevedere se aplică de la 1 ianuarie 2025. 

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

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

 Până la 1 ianuarie 2025, Comisia prezintă 
propuneri legislative pentru armonizarea 
taxelor de achiziționare a autovehiculelor, 
a taxelor de înmatriculare și a taxelor 
pentru deținerea unui autovehicul pe baza 
emisiilor de CO2  sau elaborează un 
raport în care explică motivele pentru 
care nu a prezentat astfel de propuneri 
legislative. 

  

 

Amendamentul 34 
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Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 În cazul gazelor naturale și al 
biometanului utilizate drept carburanți, 
nivelurile minime mai ridicate de 
impozitare a consumului general de 
energie se aplică numai după o evaluare, 
care urmează să fie efectuată de Comisie 
până în 2023, privind punerea în aplicare 
a dispozițiilor prezentei directive 
referitoare la nivelul de impozitare 
aplicabil gazelor naturale din transportul 
rutier. Printre altele, această evaluare 
vizează progresele realizate în ceea ce 
privește disponibilitatea gazelor naturale 
și a biometanului, dezvoltarea rețelei de 
stații de alimentare în Uniune, cota de 
piață a vehiculelor pe bază de gaze 
naturale în Uniune, inovarea și evoluțiile 
tehnologice în ceea ce privește biometanul 
utilizat drept combustibil pentru transport 
și valoarea reală a nivelului minim de 
impozitare. 

Justificare 

Gazele naturale și biometanul pot fi utilizate în motoarele existente cu ardere internă, fără 

nicio limitare în privința amestecului. Biometanul este unul dintre pilonii principali pentru 

atingerea țintei obligatorii pentru anul 2020 de 10 % biocarburanți în domeniul 

transporturilor. Dezvoltarea sa este legată de cea a vehiculelor pe bază de gaze naturale și, 

prin urmare, de un tratament fiscal favorabil care să permită dezvoltarea infrastructurii de 

alimentare cu gaz metan. Gazul metan, alternativa disponibilă pentru carburanții derivați din 

petrol, prezintă emisii foarte scăzute de NMHC, PM și NOx, îmbunătățind calitatea aerului în 

mediul urban și, de asemenea, reducând semnificativ nivelul de zgomot și emisiile de CO2. 

 

Amendamentul 35 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 4 – litera b 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 
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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. 

(4) Nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie stabilite în 
prezenta directivă se revizuiesc o dată trei 
ani pentru a garanta că acestea își mențin 
efectele scontate, în conformitate cu 
articolul 29. Dacă este necesar, Comisia 
prezintă propuneri pentru schimbarea 
acestor niveluri minime. 

 

Amendamentul 36 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 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. 

Nivelurile minime de impozitare în 
legătură cu emisiile de CO2 prevăzute în 
prezenta directivă se aliniază, o dată la 
trei ani începând cu 1 iulie 2016, cu 
prețul mediu al CO2 din schema de 
comercializare a certificatelor de emisii în 
temeiul Directivei 2008/87/CE din 
perioada anterioară de 18 luni. Comisia 
adoptă acte delegate în conformitate cu 
articolul 27, stabilind formula pe baza 
căreia se va calcula respectiva aliniere.  

 

Amendamentul 37 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 5 – litera b 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 5 – liniuța 3  
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv 
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 

– pentru următoarele utilizări: transport 
public local de călători (exclusiv 
taximetre), colectarea deșeurilor, forțele 
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armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele; 

armate și administrația publică, persoanele 
cu handicap, ambulanțele, vehiculele de 
pompieri și vehiculele de poliție; 

Justificare 

Statele membre pot aplica rate diferite de impozitare și în cazul camioanelor de pompieri și al 

vehiculelor de poliție. 

 

Amendamentul 38 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 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. 

(1) 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. 

 (2) Până la 1 ianuarie 2025, statele 
membre pot distinge între utilizarea 
comercială și cea necomercială a 
motorinei drept carburant, cu condiția 
respectării nivelurilor minime de taxare 
ale Uniunii. 

 (3) „Motorină de uz comercial utilizat 
drept carburant” înseamnă motorina 
folosită drept carburant în următoarele 
scopuri: 

 (a) transportul de marfă contra cost sau 
în cont propriu, cu autovehicule sau 
ansambluri de vehicule articulate 
destinate exclusiv transportului rutier de 
marfă 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 
de tip a autovehiculelor și a remorcilor 
acestora. 
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Amendamentul 39 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 11 – litera a – subpunctul i 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 14 – alineatul 1 – partea introductivă 
 

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  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 penuria 
energetică, frauda, evaziunea sau abuzul: 

 

Amendamentul 40 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 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. 

Justificare 

Acest amendament elimină obligația statelor membre de a scuti de impozite combustibilii 

folosiți în navigația aeriană și maritimă. Acest lucru are un potențial foarte mare pentru a 

reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Un studiu realizat pentru Comisie a ajuns la concluzia 

că armonizarea accizelor și a TVA-ului pentru carburanți în cazul tuturor modurilor de 

transport (la nivelul plătit în prezent de transportul rutier privat) duce la reduceri de peste 10% 

ale emisiilor de gaze cu efect de seră față de activitățile comerciale desfășurate în mod normal. 

(„Towards the decarbonisation of EU’s transport sector by 2050”, p. xi). 

 

Amendamentul 41 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 11 – litera a – subpunctul iii 
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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) până la 31 decembrie 2025, 
electricitatea furnizată direct navelor atunci 
când acestea sunt ancorate în porturi 
maritime sau fluviale. 

 

Amendamentul 42 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 12 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 14a – alineatul 1 
 

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. 

(1) Până la 31 decembrie 2025, 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. 

 

Amendamentul 43 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 13 – litera a – punctul -i (nou) 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (-i) se introduce litera următoare: 

 „(ba) până la 1 ianuarie 2023, 
electricitatea utilizată pentru a alimenta 
vehiculele electrice și hibride folosite 
pentru transportul rutier;” 

Justificare 

Electrificarea este un element important în asigurarea caracterului durabil al sectorului 

transporturilor. Deoarece impactul total al acestor vehicule din punctul de vedere al emisiilor 
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este strâns legat de cât de curată este electricitatea utilizată, ele nu sunt neapărat foarte puțin 

dăunătoare mediului în toate statele membre pe termen scurt. Cu toate acestea, pe termen lung 

aceste tehnologii foarte eficiente deschid calea pentru crearea unor sisteme de transport cu 

adevărat durabile. 

 

Amendamentul 44 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 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 2025, 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; 

Amendamentul 45 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 13 – litera a – subpunctul i 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 15 – alineatul 1 – litera 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 
și GPL utilizat drept combustibil; între 1 
ianuarie 2023 și 1 ianuarie 2030, statele 
membre pot aplica o reducere de până la 
50 % din nivelurile minime de impozitare 
pentru acești combustibili. 
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Amendamentul 46 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 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 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. Statele membre, împreună cu 
beneficiarii elaborează strategii specifice 
care trebuie să conducă la creșterea 
eficienței energetice la un nivel apropiat de 
cel care ar fi fost obținut dacă s-ar fi 
respectat ratele minime normale ale 
Uniunii. 

Justificare 

Este important ca eforturile în materie de eficiență energetică necesare în vederea unui 

tratament fiscal mai bun să fie coordonate într-o anumită măsură de statele membre, în 

colaborare cu sectoarele vizate, prin strategii specifice, însoțite de un termen de aplicare 

suficient de lung care să permită o anumită flexibilitate, să faciliteze realizarea de investiții 

necesare și să facă posibilă realizarea unor economii de energie reale, care nu ar fi posibile 

fără sprijinul sectorului public și fără investiții anuale.  
 

Amendamentul 47 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 13 – litera b  

Directiva 2203/96/CE 
Articolul 15 – alineatul 3a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (3a) Statele membre furnizează orientare 
cuprinzătoare beneficiarilor, inclusiv 
exploatațiilor agricole mici și mijlocii în 
ceea ce privește aplicarea cerințelor în 
materie de eficiență energetică corelate cu 
reducerea ratelor de impozitare. 
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Amendamentul 48 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 13a* – litera a – subpunctul ia (nou) 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (ia) După primul paragraf se introduce 
următorul paragraf: 

 „De îndată ce sunt stabilite, în temeiul 
Directivei 2009/28/CE, criterii de 
durabilitate pentru produsele din 
biomasă, cu excepția biocombustibililor și 
a biolichidelor, se poate aplica o scutire 
sau o reducere  acestor produse numai 
dacă acestea respectă aceste criterii de 
durabilitate.” 

*
NB: numerotat greșit „(1)” în propunerea 

Comisiei. 
 

 

Amendamentul 49 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 14 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 17 – alineatul 1 – litera a – primul paragraf 
 

 
Textul propus de Comisie Amendamentul 

„Întreprindere mare consumatoare de 
energie” înseamnă o întreprindere, astfel 
cum se menționează la articolul 11, în care 
fie achizițiile de produse energetice sau de 
electricitate ating cel puțin 3,0% din 
valoarea producției, fie impozitul energetic 
național datorat este de cel puțin 0,5% din 
valoarea adăugată. În cadrul acestei 
definiții, statele membre pot aplica criterii 
mai restrictive, inclusiv definiții ale cifrei 
de afaceri, procesului și sectorului 
industrial. 

„Întreprindere mare consumatoare de 
energie” înseamnă o întreprindere, astfel 
cum se menționează la articolul 11, în care 
fie achizițiile de produse energetice sau de 
electricitate ating cel puțin 5,0 % din 
valoarea producției, fie impozitul energetic 
național datorat este de cel puțin 0,5 % din 
valoarea adăugată. În cadrul acestei 
definiții, statele membre pot aplica criterii 
mai restrictive, inclusiv definiții ale cifrei 
de afaceri, procesului și sectorului 
industrial. 

Justificare 
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Pragul de 3% este prea scăzut și ar fi aplicabil unui număr prea mare de întreprinderi. Povara 

administrativă ce ar rezulta ar fi disproporționată. 

 

Amendamentul 50 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 21 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 29  
 

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. 

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 redactat de Comisie trebuie să 
examineze, printre altele: 

 (i) nivelurile minime de impozitare a 
consumului general de energie pentru a 
garanta că acestea își mențin efectele 
scontate; 

 (ii) evoluțiile prețurilor la CO2 în schema 
de comercializare a certificatelor de emisii 
în temeiul Directivei 2003/87/CE;   

 (iii) impactul progreselor tehnologice și al 
inovării, în special în ceea ce privește 
eficiența energetică;  

 (iv) utilizarea electricității în transport; 

 (v) justificarea scutirilor și reducerilor, 
inclusiv pentru combustibilul utilizat în 
navigația maritimă și aeriană, prevăzute în 
prezenta directivă; 

 (vi) impactul prezentei directive asupra 
stabilirii priorităților politicii industriale 
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în sectorul auto al Uniunii, printre altele 
în ceea ce privește motoarele cu 
combustie internă convenționale, curate și 
eficiente din punct de vedere energetic, și 
obiectivele Uniunii de reducere a emisiilor 
de CO2 din acest sector; 

 (vii) evoluțiile înregistrate în utilizarea 
biogazului, a gazelor naturale și a GPL-
ului în transportul rutier, și  

 (viii) dacă emisiile nocive sau potențial 
nocive, altele decât emisiile de CO2, ar 
trebui luate în considerare.  

 Raportul conține și o sinteză a 
prevederilor fiscale existente incluse în 
acordurile bilaterale privind serviciile 
aeriene. Raportul Comisiei ia în 
considerare buna funcționare a pieței 
interne, valoarea reală a nivelurilor 
minime de impozitare și obiectivele mai 
ample ale tratatului. 

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. În acest context, 
condițiile naționale de punere în aplicare 
sunt examinate îndeaproape pentru a 
verifica dacă acestea sunt clare, lipsite de 
ambiguitate și transparente pentru toți 
consumatorii.  

Justificare 

O impozitare în funcție de CO2 ar avea importante efecte fiscal-bugetare și ecologice în 

interiorul Uniunii. Prin urmare, Parlamentul ar trebui inclus printre destinatarii rapoartelor. 

Această impozitare își poate realiza obiectivul fiscal numai dacă perioada de raportare va fi 

mai scurtă. 

 
 
 
 


