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în numele Grupului PPE 
 

Raport A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Impozitarea produselor energetice și a electricității 

COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 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. 

eliminat 

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. 

 

Or. en 

Justificare 

Pare nerezonabil să constrângi statele membre să respecte principiul proporționalității dintre 

nivelurile de impozitare stabilite la nivel european. Această măsură riscă să aibă efecte 

nocive, de exemplu prin creșterea semnificativă a prețului la motorină, și poate contraveni 

obiectivelor directivei. 
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Amendamentul 54 
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Raport A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Impozitarea produselor energetice și a electricității 
COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 4 – alineatul 3 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

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. 

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), Comisia propune 
aplicarea aceleași dispoziții și pentru 
carburanții menționați în tabelul A din 
anexa I, de la 1 ianuarie 2030, cu condiția 
ca o evaluare independentă a impactului 
să dovedească faptul că dispoziția 
respectivă nu ar afecta în mod 
disproporționat consumatorii europeni și 
competitivitatea industrială europeană. 

Or. en 
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Amendamentul 55 
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Raport A7-0052/2012 

Astrid Lulling 

Impozitarea produselor energetice și a electricității 
COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 

Directiva 2003/96/CE 
Articolul 7 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

De la 1 ianuarie 2013, de la 1 ianuarie 

2015 și de la 1 ianuarie 2018, nivelurile 
minime de impozitare aplicabile 

carburanților se stabilesc în conformitate 
cu tabelul A din anexa I. 

(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) Statele membre pot distinge între 
motorina cu utilizare comercială și cea cu 
utilizare necomercială. 

 „Motorină de uz comercial utilizată 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 [...]; 

 (b) transportul de călători, regulat sau 

ocazional, cu un autovehicul [...]. 

 (3) Statele membre stabilesc opțiunea ca 
transportatorii comerciali să aplice un 
sistem diferit de contabilitate fiscală. 

Or. en 

 
 


