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Ref.: Aviz motivat din partea Cortes Generales a Regatului Spaniei cu privire la 
propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE 
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 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 Cortes Generales a 
Regatului Spaniei privind propunerea menționată mai sus.
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ANEXA

AVIZUL 1/2011 AL COMISIEI MIXTE PENTRU CHESTIUNI LEGATE DE 
UNIUNEA EUROPEANĂ PRIVIND PUNEREA ÎN APLICARE A PRINCIPIULUI 
SUBSIDIARITĂȚII PRIN PROPUNEREA DE DIRECTIVĂ A CONSILIULUI DE 
MODIFICARE A DIRECTIVEI 2003/96/CE A CONSILIULUI PRIVIND 
RESTRUCTURAREA CADRULUI COMUNITAR DE IMPOZITARE A 
PRODUSELOR ENERGETICE ȘI A ELECTRICITĂȚII [COM (2011) 169 FINAL] 
[2011/0092 (CNS)| {SEC (2011) 409 FINAL} {SEC (2011) 410 FINAL}

CONTEXT

A. Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, anexat la 
Tratatul de la Lisabona din 2007, în vigoare începând cu 1 decembrie 2009, a stabilit un 
mecanism de control pentru parlamentele naționale referitor la respectarea principiului 
subsidiarității prin inițiativele legislative europene. Acest protocol a fost dezvoltat în Spania 
prin Legea 24/2009 din 22 decembrie de modificare a Legii 8/1994 din 19 mai. În special, 
noile articole 3 litera (j), 5 și 6 din Legea 8/1994 constituie temeiul juridic al acestui aviz. 

B. Propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului 
privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a 
electricității a fost aprobată de Comisia Europeană și transmisă parlamentelor naționale, care 
dispun de o perioadă de opt săptămâni pentru a verifica controlul subsidiarității în cadrul 
inițiativei, termen care se încheie la 14 iunie 2011. 

C. La 10 mai 2011, Biroul și Comisia mixtă pentru chestiuni legate de Uniunea Europeană au 
adoptat acordul pentru a continua examinarea inițiativei legislative europene menționate, prin 
desemnarea doamnei Senator Eva Parera Escrichs în calitate de raportoare și solicitând 
guvernului raportul prevăzut la articolul 3 litera (j) din Legea 8/1994.

D. Raportul a fost primit de către Ministerul Economiei și Finanțelor și transmis prin 
intermediul Secretariatului de Stat pentru Afaceri Constituționale și Parlamentare, astfel cum 
a fost menționat de către Parlamentul basc și Parlamentul din Insulele Canare. În rapoartele 
parlamentelor autonome nu se pune la îndoială respectarea principiului subsidiarității prin 
inițiativa legislativă europeană examinată. În raportul elaborat de Ministerul Finanțelor se 
deplânge lipsa unui studiu corespunzător de analiză a impactului. 

E. În cadrul reuniunii care a avut loc la 14 iunie 2011, Comisia mixtă pentru chestiuni legate 
de Uniunea Europeană a aprobat acest

AVIZ

1.- Articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană prevede că „exercitarea acestor 
competențe este reglementată de principiile subsidiarității și proporționalității.” Alineatul (3) 
din articolul menționat prevede că „în temeiul principiului subsidiarității, Uniunea intervine 
numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod 
satisfăcător de către statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar 
datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul 
Uniunii.” Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității anexat la 
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Tratatul de la Lisabona din 2007 prezintă în detaliu scopul, procedura și efectele controlului 
subsidiarității care de acum trebuie să se efectueze de către parlamentele naționale ale statelor 
membre [articolele 5 alineatul (3) și 12 litera (b) din TUE]. 

2.- Temeiul juridic al propunerii legislative discutate se bazează pe articolul 113 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene conform căruia „c/ hotărând în unanimitate în 
conformitate cu o procedură legislativă specială și după consultarea Parlamentului European 
și a Comitetului Economic și Social, Consiliul adoptă dispozițiile referitoare la armonizarea 
legislațiilor privind impozitul pe cifra de afaceri, accizele și alte impozite indirecte în măsura 
în care această armonizare este necesară pentru a asigura instituirea și funcționarea pieței 
interne și pentru a evita denaturarea concurenței.”

3.– Directiva 2003/96/CE din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de 
impozitare a produselor energetice și a electricității („ETD”) reglementează mai multe aspecte 
esențiale ale impozitării energiei la nivelul UE. Cu toate acestea, începând cu 2003, cadrul 
politic pe care s-a bazat s-a schimbat radical, deoarece în domeniile energiei și schimbărilor 
climatice sunt definite obiectivele politice concrete și ambițioase până în 2020. Astfel, 
propunerea actuală urmărește să introducă adaptările necesare la unele dintre prevederile de 
bază ale ETD din 2003, asigurând astfel o mai mare coerență cu privire la modul în care 
taxele ar putea contribui la atingerea obiectivului referitor la un consum de energie mai redus 
și mai curat în UE. 

Consiliul consideră că textul actual al ETD abordează anumite probleme care pretind a fi 
rezolvate prin aprobarea propunerii care face obiectul analizei. Concret, propunerea analizată 
prevede urmărirea următoarelor obiective: 1) asigurarea unui tratament coerent a surselor de 
energie în cadrul ETD, în scopul de a crea condiții veritabile de egalitate între consumatori, 
indiferent de sursa de energie utilizată, 2) crearea unui cadru adecvat de impozitare a surselor 
de energie regenerabilă, și 3) crearea unui cadru pentru punerea în aplicare a unei taxe pe 
CO2, pentru a completa semnalele prețului carbonului stabilit de către sistemul de 
comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității, evitând în 
același timp suprapunerile între cele două instrumente.

4.- Propunerea afectează un domeniu care este împărțit din punctul de vedere al competenței 
între UE și statele membre, în privința căruia se aplică principiul subsidiarității. Cu toate 
acestea, propunerea în cauză nu include așa-numita „foaie de subsidiaritate” menționată la 
articolul 5 din Protocolul (nr. 2) privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității. Prin urmare, nu s-au putut cunoaște în detaliu argumentele amănunțite în 
temeiul cărora legiuitorul comunitar înțelege că propunerea ar respecta principiul 
subsidiarității, și anume motivele pentru care consideră justificat faptul că obiectivele 
urmărite prin respectiva propunere pot fi realizate mai bine printr-o acțiune comunitară, mai 
degrabă decât prin intervenția individuală a diferitelor state membre. De asemenea, nu sunt 
furnizați nici indicatori calitativi sau cantitativi, și nici nu se sugerează posibilele sarcini 
administrative sau financiare care rezultă din propunere. 

Astfel, propunerea se limitează la a argumenta că „Revizuirea ETD și oportunitatea acesteia 
trebuie să fie analizate în contextul mai larg al agendei UE pentru energie și schimbări 
climatice” pentru că „în prezent, Comisia stabilește cadrul legislației care să asigure atingerea 
obiectivelor ambițioase pentru 2020”. Bazându-se pe aceste argumente, propunerea 
concluzionează că „Obiectivul apropierii ETD de aceste obiective și scopuri poate fi realizat 
doar prin intermediul unui act de modificare a ETD, adoptat de Uniune.”
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La rândul său, Ministerul Economiei și Finanțelor a emis un raport cu privire la propunerea de 
directivă pe care o analizăm, care prevede:

„Măsurile destinate să armonizeze ratele naționale aplicate anumitor categorii de produse vor 
limita puterea de a încuraja utilizarea anumitor produse. Studiul analizei de impact care 
însoțește propunerea explică motivele pentru care diferențele privind ratele naționale între 
benzină și motorină reprezintă cauza unor probleme. Totuși, această analiză nu s-a extins la 
alte produse utilizate drept combustibil pentru motor sau cu privire la alte familii de produse.
Fără o astfel de analiză, nu este posibil să se evalueze dacă obligația privind ratele naționale 
este justificată din punctul de vedere al subsidiarității.”

Prin urmare, lipsa unei justificări prezentate împiedică urmărirea de către Comisia mixtă 
pentru chestiuni legate de Uniunea Europeană a acestei propuneri din perspectiva unei 
posibile încălcări a principiului subsidiarității prin intervenția UE. 
Comisia mixtă înțelege faptul că Comisia Europeană trebuie să justifice motivele care 
justifică o competență partajată ce este exercitată de către Uniunea Europeană. În măsura în 
care această justificare nu este furnizată, Comisia mixtă nu poate prezenta un raport pozitiv cu 
privire la conformitatea inițiativei cu principiul subsidiarității.

OBSERVAȚII FINALE

Din aceste motive, Comisia mixtă pentru chestiuni legate de Uniunea Europeană 
consideră că, în legătură cu propunerea sa de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de 
impozitare a produselor energetice și a electricității, Comisia Europeană nu a respectat 
articolul 5 din Protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarității și 
proporționalității, care impune ca proiectele de lege să fie însoțite de un formular care 
permite evaluarea detaliilor care să permită evaluarea conformității cu principiile 
subsidiarității și proporționalității. 

În măsura în care respectiva documentație este esențială pentru a evalua respectarea 
principiilor subsidiarității și proporționalității, absența acesteia înseamnă că această 
Comisie mixtă nu are niciun motiv să considere că Comisia Europeană respectă 
principiile subsidiarității și proporționalității în ceea ce privește propunerea de 
Directiva a Consiliului de modificare a Directivei 2003/96/CE a Consiliului privind 
restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a 
electricității. 


