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Ref.: Aviz motivat al Adunării Naționale a Republicii Bulgaria referitor la propunerea 
de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 
27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice și a electricității
(COM(2011)0169 – C7-0105/2011 – 2011/0092(CNS))

În temeiul articolului 6 din Protocolul nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, în termen de opt săptămâni de la data transmiterii unui proiect de act 
legislativ, orice parlament național poate adresa președintelui Parlamentului European, al 
Consiliului și, respectiv, al Comisiei un aviz motivat în care să se expună motivele pentru care 
consideră că proiectul în cauză nu este conform cu principiul subsidiarității.

În conformitate cu Regulamentul de procedură al Parlamentului, Comisia pentru afaceri 
juridice este responsabilă de respectarea principiului subsidiarității.

În anexă veți putea găsi, în scop informativ, un aviz motivat din partea Adunării Naționale a 
Republicii Bulgaria privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXĂ

REPUBLICA BULGARIA
CEA DE A PATRUZECI ȘI UNA ADUNARE NAȚIONALĂ

COMISIA PENTRU AFACERI EUROPENE
ȘI CONTROL AL FONDURILOR EUROPENE

RAPORT

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (СОМ 

(2011)169, nr. 102-00-31/1.6.2011)

I. În ședința din 10 iunie 2011, Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor 
europene a analizat propunerea de directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului 
comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității, inclusă la punctul 7 al 
Programului anual de lucru al Adunării Naționale privind chestiunile referitoare la Uniunea 
Europeană (2010).

II. Impozitarea produselor energetice și a electricității în Uniunea Europeană este 
reglementată de Directiva 2003/96/CE a Consiliului, care specifică produsele care fac obiectul 
impozitării și stabilește ratele minime de impozitare aplicabile acestora, în conformitate cu 
modul lor de utilizare.

Revizuirea tratamentului fiscal al diferitelor tipuri de energie vizează restructurarea și 
echilibrarea motivelor pentru care acestea sunt impozitate. Scopul este de a elimina 
denaturările pe piața unică, rezultate din suprapunerea legislației existente, și de a spori 
eficiența energetică a economiei europene.

Se propune ca rata minimă de impozitare să aibă două componente separate. Prima, 
care urmează să fie introdusă în toate sectoarele care în prezent nu intră în domeniul de 
aplicare a sistemului european de comercializare a cotelor de emisie, cu excepția 
biocombustibililor, se referă la emisiile de carbon generate de produsul energetic și a fost 
stabilită la 20 de EUR per tonă. Perioada de tranziție pentru introducerea acestei componente 
în Bulgaria se încheie în 2020. Cea de a doua componentă se bazează pe conținutul energetic 
al fiecărui tip de energie și stabilește rata minimă de impozitare la 9,6 EUR/GJ pentru 
carburanți și la 0,15 EUR/GJ pentru combustibilii pentru încălzire.

Se propune ca modificările să se aplice, de asemenea, normelor actuale care 
reglementează scutirile de impozit, astfel încât acest lucru ar afecta numai componenta 
energetică a impozitului. Componenta referitoare la emisiile de СO2 generate se elimină numai 
pentru a înlătura riscul de relocare a emisiilor de carbon. Este prevăzut ca statele membre să 
elimine gradual posibilitatea acordării unor scutiri de impozit pentru gazele naturale și GPL, 
să aplice rate minime pentru produsele energetice și electricitatea utilizate în sectoarele lor 
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agricole, să aplice rate diferite pentru motorina folosită în agricultură față de cea utilizată în 
alte scopuri și să elimine impozitul pe electricitate atunci când acesta se ridică la peste 50 % 
din costul unui produs fabricat.

Totodată, statele membre păstrează dreptul la flexibilitate în acordarea de scutiri 
integrale sau parțiale pe motive sociale. Propunerea de directivă prevede neimpozitarea 
energiei electrice interne pentru încălzire. S-au stabilit perioade de tranziție prelungite pentru 
a ajuta industria să se adapteze la noul regim de impozitare.

În cazul în care este adoptată, directiva este programată să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013.

III. În conformitate cu proiectul de poziție al Republicii Bulgaria care urmează să fie 
ratificat de Consiliul pentru afaceri europene al Consiliului său de Miniștri, Bulgaria salută 
noua structură de impozitare propusă și introducerea unei diferențieri între impozitele pe 
energie legate de emisiile СO2, care rezultă din utilizarea unui anumit combustibil și impozitele 
stabilite în funcție de conținutul energetic al produselor. Această măsură este un pas necesar în 
completarea sistemului european de comercializare a cotelor de emisie și pentru atingerea 
obiectivului prestabilit de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20 % până în 2020, 
în comparație cu nivelurile din 1990.

Bulgaria sprijină extinderea domeniului de aplicare a directivei, așteptând din partea 
Comisiei să ia măsurile necesare pentru a asigura tratamentul egal în toate sectoarele supuse 
riscului de relocare a emisiilor de carbon ca urmare a adoptării directivei.

Bulgaria își exprimă scepticismul în ceea ce privește modificarea nivelului minim de 
impozitare, considerând că propunerea nu reflectă diferențele dintre situațiile din agricultură
și de pe plan social caracteristice diferitelor state membre, și efectul pe care introducerea unor 
rate mai mari de impozitare l-ar avea asupra consumatorului și a inflației.

Bulgaria consideră că orice modificare a nivelului minim de impozitare în raport cu 
cele două componente ale noii structuri propuse trebuie să fie în primul rând analizate și 
aprobate de statele membre prin majoritate absolută.

IV. Propunerea de directivă a fost analizată de Comisia pentru buget și finanțe în cadrul 
reuniunii sale din 8 iunie 2011.

Comisia pentru buget și finanțe consideră că modificările propuse vor stabili un cadru 
legislativ clar al UE prin extinderea domeniului de aplicare a Directivei 2003/96/CE și 
includerea componentei referitoare la emisiile de СO2 în impozitarea produselor energetice.

Comisia pentru buget și finanțe sprijină poziția Bulgariei de a fi unul dintre statele 
membre care va face uz de perioada de tranziție prelungită, care se încheie în 2020, în timpul 
căreia nu vor fi percepute impozite pentru componenta referitoare la emisiile de СO2 ale 
combustibililor utilizați în scopurile menționate la articolele 8 și 9 din prezenta directivă.

Comisia pentru buget și finanțe consideră că, în ansamblu, propunerea de directivă 
respectă principiul subsidiarității, dar că normele referitoare la introducerea ratelor minime de 
impozitare propuse oferă motive de îngrijorare în această privință. În ceea ce privește 
principiul proporționalității, nu consideră că propunerea de directivă merge dincolo de ceea ce 
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este necesar pentru a realiza obiectivele stabilite, însă consideră că ar trebui să se pregătească 
o evaluare suplimentară pentru a cântări sarcina administrativă și financiară suplimentară pe 
care o va crea.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia pentru buget și finanțe sprijină propunerea de 
a extinde domeniul de aplicare a directivei și includerea a opt impozite pe produsele 
energetice în componenta referitoare la emisiile de CO2, însă nu sprijină modificările privind 
introducerea ratelor minime de impozitare propuse și propunerea ca acestea să fie actualizate 
la fiecare trei ani, în conformitate cu modificările indicelui armonizat al prețurilor de consum.

V. În urma dezbaterii care a avut loc la 10 iunie 2011 cu privire la propunerea de 
directivă a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor 
energetice și a electricității (СОМ (2011)169) din 13 aprilie 2011, Adunarea Națională a 
Republicii Bulgaria a emis, prin intermediul Comisiei pentru afaceri europene și control al 
fondurilor europene, următorul aviz motivat, care urmează să fie transmis instituțiilor 
europene:

1. În cadrul examinării temelor actuale din agenda europeană referitoare la noua 
guvernanță economică a UE și la piața unică, precum și la activitățile coordonate pentru 
combaterea consecințelor crizei economice mondiale, Comisia pentru afaceri europene și 
control al fondurilor europene și-a exprimat în repetate rânduri poziția cu privire la obiectivul 
realizării unei politici de impozitare comune la nivelul UE, potrivit căreia ar trebui să se 
garanteze că nicio schimbare potențială nu afectează în mod negativ previzibilitatea, 
stabilitatea sau competitivitatea mediului economic;

2. Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor europene consideră că 
modificările propuse vor stabili un cadru legislativ clar al UE prin extinderea domeniului de 
aplicare a Directivei 2003/96/CE și includerea componentei referitoare la emisiile de СO2 în 
impozitarea produselor energetice;

3. Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor europene consideră că 
trebuie subliniat faptul că Bulgaria este unul dintre statele membre care va face uz de perioada 
de tranziție prelungită, care se încheie în 2020, în timpul căreia nu vor fi percepute impozite 
pentru componenta referitoare la emisiile de СO2 (pentru celelalte state membre directiva va 
începe să se aplice din ianuarie 2013);

4. Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor europene consideră că 
modificările propuse ale directivei ar crește considerabil riscul unei Europe cu „două 
viteze” și al creșterii diferențelor între statele membre dezvoltate și noile state membre (în 
pofida perioadei de tranziție care se încheie în 2020);

5. Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor europene consideră că 
propunerea de directivă prezintă o provocare pentru competitivitatea economiei europene în 
raport cu alte economii și pe scena mondială;

6. În urma analizării propunerii de directivă din perspectiva subsidiarității și a 
proporționalității, Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor europene 
exprimă următoarea poziție:
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În ceea ce privește principiul subsidiarității:

Deși unele dintre dispozițiile propunerii de directivă respectă principiul subsidiarității, 
dispozițiile referitoare la introducerea ratelor minime de impozitare propuse încalcă acest 
principiu. Comisia pentru afaceri europene și control al fondurilor europene constată 
următoarele potențiale efecte negative asupra economiei Bulgariei:

1) reducerea competitivității economiei bulgare ca urmare a intensității energetice 
ridicate și a dependenței de produse energetice tradiționale;

2) o potențială presiune inflaționistă și creștere a indicelui prețurilor de consum, 
reflectând creșterea prețurilor pentru consumatorii finali;

3) introducerea ratelor minime ar putea prezenta, de asemenea, o provocare 
pentru politica fiscală națională a Republicii Bulgaria.

În ceea ce privește principiul proporționalității:

În principiu, propunerea de directivă nu merge dincolo de ceea ce este necesar pentru a 
realiza obiectivele stabilite, însă ar trebui să se pregătească o evaluare suplimentară a 
sarcinii administrative și financiare pe care o va crea. În plus:

1. evaluarea noilor măsuri propuse de Comisia Europeană nu este suficient de 
exhaustivă și nu oferă o justificare suficientă pentru toate modificările posibile;

2. există riscul ca statul să fie nevoit să joace un rol de redistribuire din ce în ce 
mai accentuat în raport cu bugetul, ceea ce contravine priorităților strategice ale 
Bulgariei;

3. este puțin probabil ca întreprinderile bulgare să dispună de resursele sau 
capacitatea de a ajunge din urmă vechile state membre în domeniul eficienței 
energetice pe termen mediu.

Raportul și avizul referitor la acesta au fost adoptate în unanimitate, cu 9 voturi.

MONIKA PANAYOTOVA

PREȘEDINTA COMISIEI PENTRU AFACERI 
EUROPENE ȘI CONTROL AL FONDURILOR 
EUROPENE


