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DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

din 

prin care Franţa este autorizată să aplice rate diferenţiate de impozitare

pentru carburanţi în conformitate cu articolul 19 din Directiva 2003/96/CE

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea 

cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice şi a electricităţii1, în special articolul 19,

având în vedere propunerea Comisiei,

  

1 JO L 283, 31.10.2003, p. 51.
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întrucât:

(1) Prin Decizia 2005/767/CE a Consiliului, Franţa este autorizată să aplice, pentru o perioadă 

de trei ani, rate diferenţiate de impozitare pentru motorină şi benzină fără plumb. Franţa a 

cerut autorizarea în contextul unei reforme administrative care viza printre altele 

descentralizarea anumitor competenţe specifice exercitate anterior de către administraţia 

centrală. Decizia 2005/767/CE expiră la data de 31 decembrie 2009.

(2) Prin scrisoarea din 12 august 2009, Franţa a solicitat autorizarea de a continua să aplice 

rate diferenţiate de impozitare, în aceleaşi condiţii, pentru o perioadă suplimentară de şase 

ani de la 31 decembrie 2009.

(3) Decizia 2005/767/CE a fost adoptată pe baza faptului că măsura solicitată de Franţa 

îndeplinea cerinţele stabilite la articolul 19 din Directiva 2003/96/CE. Mai concret, s-a 

considerat că măsura nu ar împiedica buna funcţionare a pieţei interne. De asemenea, s-a 

considerat că măsura era conformă cu politicile comunitare în domeniu. 
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(4) Măsura naţională face parte dintr-o politică de creştere a eficienţei administrative prin 

îmbunătăţirea calităţii şi reducerea costului serviciilor publice, precum şi dintr-o politică a 

subsidiarităţii. Ea oferă regiunilor un stimulent suplimentar pentru îmbunătăţirea calităţii 

administraţiei lor, într-un mod transparent. În această privinţă, Decizia 2005/767/CE 

prevede ca reducerile să fie legate de condiţiile socio-economice din regiunile în care sunt 

aplicate. În general, măsura naţională se bazează pe consideraţii specifice de politică.

(5) Limitele stricte stabilite pentru diferenţierea ratelor la nivel regional, precum şi excluderea 

motorinei utilizate în scopuri comerciale de la aplicarea măsurii denotă faptul că riscul 

apariţiei unor denaturări ale concurenţei este foarte scăzut. Pe lângă aceasta, până în 

prezent aplicarea măsurii a indicat o tendinţă netă a regiunilor de a aplica nivelul maxim 

autorizat, fapt care reduce şi mai mult orice posibilă denaturare a concurenţei.

(6) Nu a fost semnalat niciun obstacol în calea bunei funcţionări a pieţei interne în special în 

ceea ce priveşte circulaţia produselor în cauză ca produse supuse accizelor.



17877/10 RD/ca/neg 4
DG G1 RO

(7) Atunci când a fost solicitată iniţial, măsura naţională fusese precedată de o majorare a 

impozitului egal cu marja pentru reducerile regionale. În acest context şi având în vedere 

condiţiile autorizării, precum şi experienţa acumulată, în această etapă măsura naţională nu 

pare să fie contrară politicilor Uniunii în domeniul energiei şi climei.

(8) Conform articolului 19 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE, fiecare autorizare acordată 

în temeiul respectivului articol trebuie să fie strict limitată în timp. Având în vedere 

posibilele evoluţii viitoare ale cadrului Uniunii în domeniul impozitării energiei, prezenta 

autorizare ar trebui limitată la o perioadă de trei ani. Ar trebui de asemenea evitat orice vid

temporal în ceea ce priveşte aplicarea autorizării,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE: 
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Articolul 1

(1) Franţa este autorizată să aplice rate reduse de impozitare pentru benzină fără plumb şi 

motorină utilizate drept carburanţi. Motorina utilizată în scopuri comerciale în sensul 

articolului 7 alineatul (2) din Directiva 2003/96/CE nu se califică pentru nici una dintre 

aceste reduceri.

(2) Regiunile administrative pot aplica reduceri diferenţiate, dar numai dacă respectă 

următoarele condiţii:

(a) reducerile nu depăşesc 35,4 EUR/1 000 de litri de benzină fără plumb sau 

23,0 EUR/1 000 de litri de motorină;

(b) reducerile nu depăşesc diferenţa dintre nivelul de impozitare a motorinei utilizate în 

scopuri necomerciale şi cel al motorinei utilizate în scopuri comerciale; 

(c) reducerile depind de condiţiile socio-economice reale ale regiunilor în care se aplică;

(d) aplicarea reducerilor regionale nu are ca efect acordarea unui avantaj în materie de 

concurenţă pentru o anumită regiune în cadrul comerţului în cadrul Uniunii. 

(3) Ratele reduse trebuie să respecte cerinţele Directivei 2003/96/CE şi, în special, nivelurile 

minime stabilite la articolul 7.
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Articolul 2

Prezenta decizie produce efecte de la data notificării.

Aceasta se aplică de la 1 ianuarie 2010.

Aceasta expiră la 31 decembrie 2012.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează Republicii Franceze.

Adoptată la Bruxelles, 

Pentru Consiliu,

Preşedintele


