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Ref.: Petiția nr. 0125/2012, adresată de Rudy Toninato, de cetățenie italiană, privind 
punerea în aplicare a Directivei 2003/96/CE referitoare la accizele aplicate 
navigației comerciale

1. Rezumatul petiției

Petiționarul susține că guvernul italian a aplicat și a interpretat greșit Directiva 2003/96/CE în 
ceea ce privește impozitarea navigației comercială în apele Uniunii Europene. Aplicarea 
incorectă ar fi provocat daune grave societăților de navigație pentru transportul de pasagerii 
care și-au desfășurat activitatea în apele Italiei în ultimii nouă ani.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 31 mai 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Potrivit articolului 14 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2003/96/CE, statele membre au 
obligația de a scuti produsele energetice folosite drept combustibil pentru navele ce 
navighează în apele comunitare, cu excepția navelor de agrement private. Noțiunea de „ape 
comunitare” cuprinde toate apele care pot fi folosite de toate navele maritime, inclusiv de cele 
cu cea mai mare capacitate, care sunt în măsură să navigheze pe căile maritime în scopuri 
comerciale1. 

Situația este diferită în cazul vizat de petiție, mai exact în cazul navigării pe „căile interioare”. 
Pentru această situație, la articolul 15 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2003/96/CE se 
                                               
1 A se vedea hotărârea Curții de Justiție din 1 martie 2007, Jan De Nul, Rep., p. I-1793.
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prevede doar posibilitatea pentru statele membre de a acorda scutire de la plata accizelor 
(„statele membre pot aplica ... scutiri”), fără însă a li se impune o obligație în acest sens. În 
plus, în partea introductivă a articolului 15 alineatul (1) din directiva menționată se prevede că 
scutirea acordată poate fi totală sau parțială. Prin urmare, atunci când acordă o scutire de la 
plata accizelor numai pentru transportul de mărfuri, dar nu și pentru transportul de călători, în 
cazul navigației pe căile interioare, Republica Italiană recurge la puterea de apreciere 
conferită de directivă. 

Concluzie
Reglementarea italiană în cauză nu ascunde o inconsecvență cu legislația UE.


