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Comisia ar dori să vă mulţumesc pentru opinia prezentată de Camera Deputaţilor 
referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de modificare a 
Directivei 2003/96/CE privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a 
produselor energetice şi a electricităţii [CaM (2011) 169]. 

Ca răspuns la observaţiile specifice privind impactul social al propunerii, Comisia ar 
dori să asigure Camera Deputaţilor că este conştientă de caracterul sensibil al 
măsurilor respective, care ar putea avea un impact asupra costurilor energiei suportate 
de gospodării, şi de faptul că, din cauza diferenţelor între sistemele lor sociale, există 
diferenţe şi în ceea ce priveşte capacitatea statelor membre de a atenua efectele unei 
creşteri a preţurilor la energie asupra gospodăriilor. Comisia a luat în considerare acest 
lucru atunci când a elaborat propunerea de revizuire a Directivei privind impozitarea 
energiei şi a permis statelor membre să scutească de impozitare produsele energetice 
folosite drept combustibil pentru încălzire şi electricitate, în cazul în care sunt utilizate în 
gospodării. 

În ceea ce priveşte posibilitatea statelor membre de a aplica un nivel de impozitare mai 
scăzut utilizării comerciale faţă de utilizarea necomercială a combustibilului pentru 
încălzire drept carburant, acest lucru nu mai este compatibil cu cerinţa de îmbunătăţire 
a eficienţei energetice şi cu necesitatea de abordare a impactului din ce în ce mai 
puternic al transportului asupra mediu şi, prin urmare, Comisia propune eliminarea 
măsurii respective. 

După cum aţi remarcat, Comisia a sugerat menţinerea, în general, a dispoziţiilor 

articolului 5 din Directiva 2003/96/CE (Directiva privind impozitarea energiei) care 
prevăd dreptul statelor membre de a aplica rate diferenţiate de impozitare pentru 
utilizarea comercială şi necomercială a produselor energetice şi a electricităţii, dar a 
modificat aceste dispoziţii, limitând astfel diferenţierea în ceea ce priveşte impozitarea 
consumului general de energie. 
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Propunerea permite impozitarea nediscriminatorie a produselor energetice regenerabile 
prin impozitarea conţinutului lor energetic şi prin aplicarea aceleiaşi rate de impozitare 
pe gigajoule ca în cazul combustibililor tradiţionali în ceea ce priveşte impozitarea 
consumului general de energie, precum şi prin stabilirea unei rate de impozitare egale cu 
zero pentru emisiile de CO2. Astfel, produsele energetice regenerabile, precum 
biolichidele şi biomotorina, vor fi impozitate mai puţin decât combustibilii fosili 
echivalenţi, cu condiţia ca acestea să respecte criteriile VE de protecţie durabilă a 
mediului. 

Comisia speră că aceste clarificări răspund preocupărilor exprimate în opinie şi speră 
să continue dezvoltarea dialogului său politic cu Camera Deputaţilor. 

Cu deosebită consideraţie, 
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