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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0805/2011, adresată de Sándor Polgár, de cetățenie maghiară, în numele 
societății Tibor Trans Kft, privind libera circulație a mărfurilor în Uniunea 
Europeană

1. Rezumatul petiției

Petiționarul explică faptul că semiremorca Mercedes a firmei sale a fost oprită la vama din 
Germania la 9 mai 2011 și că a fost amendată cu 185,34 euro, deoarece rezervorul de 
carburant era inscripționat cu numele mărcii MAN, nu Mercedes. Petiționarul relatează că în 
Germania există o lege care stipulează că vehiculele pot circula doar cu rezervoare de 
carburant produse de fabrică și consideră că aceste prevederi încalcă principiul liberei 
circulații a mărfurilor în Uniunea Europeană.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 18 noiembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Regimul general al accizelor este reglementat de Directiva 2008/118/CE a Consiliului din 
16 decembrie 2008. Dispoziții speciale privind consumul de produse energetice sunt 
prevăzute în Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea 
cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (denumită în 
continuare „Directiva privind impozitarea energiei”), conform căreia combustibilii sunt supuși 
accizelor [articolul 2 alineatul (1) litera (b)].

Directiva 2008/118 prevede că accizele devin exigibile în momentul eliberării pentru consum 
și în statul membru în care se face eliberarea pentru consum [articolul 7 alineatul (1)].
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În cazul în care un produs energetic impozabil este deținut în scopuri comerciale într-un alt 
stat membru pentru a fi livrat și utilizat pe teritoriul acestuia, se aplică regula generală 
enunțată la articolul 33 din Directiva 2008/118. Acesta prevede că, în cazul în care un produs 
supus accizelor și eliberat pentru consum într-un stat membru este deținut în scopuri 
comerciale în alt stat membru pentru a fi livrat sau utilizat pe teritoriul acestuia, produsul în 
cauză este supus accizelor, iar accizele devin exigibile în acest alt stat membru.
Articolul 21 alineatul (1) din Directiva privind impozitarea energiei prevede o excepție de la 
această normă pentru uleiurile minerale eliberate pentru consum într-un stat membru, 
conținute în rezervoarele standard ale autovehiculelor utilitare și destinate a fi utilizate drept 
carburant de aceleași vehicule.

Articolul 24 alineatul (2) enunță următoarele definiții în sensul articolului 24 alineatul (1):
„«rezervor standard»” înseamnă:

- rezervoarele fixate definitiv de producător pe toate autovehiculele de același tip ca și 
vehiculul în cauză și a căror montare definitivă permite carburantului să fie utilizat direct, 
atât pentru propulsie cât și pentru funcționarea în timpul transportului, dacă este cazul, a 
sistemelor frigorifice sau a altor sisteme. De asemenea, sunt considerate rezervoare 
standard rezervoarele de gaz montate pe autovehicule destinate utilizării directe a gazului 
ca și carburant, precum și rezervoarele adaptate altor sisteme cu care poate fi echipat 
vehiculul;

- rezervoarele fixate definitiv de producător pe toate containerele de același tip ca și 
containerul în cauză și a căror montare definitivă permite carburantului să fie utilizat 
direct pentru funcționarea, în timpul transportului, a sistemelor frigorifice și a altor 
sisteme cu care pot fi echipate containerele speciale.”

«Containere speciale» înseamnă orice container echipat cu dispozitive special destinate 
sistemelor frigorifice, de oxigenare, de izolare termică sau altor sisteme.”

În acest context, trimiterea la producător se referă în mod clar la producătorul vehiculului. 
Această interpretare a fost confirmată și de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Hotărârea 
pronunțată în cauza C-247/97. Trebuie subliniat faptul că, odată montat, rezervorul nu poate fi 
înlocuit ulterior cu un model diferit, fără a periclita exceptarea prevăzută la articolul 24 
alineatul (1). Conformitatea tehnică a rezervorului modificat cu legislația aplicabilă sau o 
aprobare a înlocuirii din partea autorităților locale, de exemplu a Comisiei de control tehnic, 
este lipsită de relevanță pentru definiția formulată la articolul 24 alineatul (2).

Rezervoarele de schimb (diferite ca tip de un rezervor standard propriu-zis) și rezervoarele 
suplimentare nu respectă cerințele stabilite pentru un „rezervor standard”, astfel cum sunt 
definite acestea la articolul 24 alineatul (2) din Directiva privind impozitarea energiei și, drept 
urmare, exceptarea prevăzută la articolul 24 alineatul (1) din această directivă nu se aplică. În 
consecință, serviciile vamale germane, ca de altfel toate celelalte autorități din statele 
membre, au posibilitatea de a impozita carburantul aflat în rezervoare suplimentare, 
respectând reglementările fiscale naționale în materie de uleiuri minerale, în conformitate cu 
normele generale menționate la articolul 33 alineatul (1) din Directiva 2008/118 evidențiată 
mai sus.
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În astfel de cazuri, persoana care deține mărfuri trebuie să se conformeze tuturor cerințelor 
stabilite la articolul 34 din Directiva 2008/118, printre altele, să depună o declarație la 
autoritățile fiscale din statul membru de destinație, să garanteze plata accizelor și să plătească 
accizele. 

Pentru a evita dubla impozitare, articolul 33 alineatul (6) din Directiva 2008/118 prevede că 
accizele sunt restituite sau remise, la cerere, în statul membru în care a avut loc eliberarea 
pentru consum în cazul în care autoritățile competente din celălalt stat membru constată că 
accizele au devenit exigibile și au fost percepute în statul membru în cauză.

În final, Comisia este conștientă de problemele existente în ceea ce privește aplicarea practică 
a actualei definiții a rezervoarelor standard. Recenta sa propunere de modificare a Directivei 
2003/96/CE1 conține o definiție revizuită a expresiei „rezervor standard” formulate la 
articolul 24 alineatul (2).

Concluzie

Este de competența autorităților naționale să aprecieze situația de fapt în cauză, pentru a 
stabili dacă petiționarul a utilizat sau nu un rezervor standard. În orice caz, în lipsa unor 
dovezi care să ateste existența unei legislații sau a unei practici administrative generale care 
încalcă dreptul UE, nu există nicio justificare pentru a urmări mai departe cazul în speță.

                                               
1 COM(2011) 169, 13 aprilie 2011.


