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Subiect:  Ajutor de stat nr. SA.36336 (2013/N) – România 

     Accize reduse pentru carburantul utilizat în agricultură  

 
 

Stimate domnule ministru,  
 
Comisia Europeană dorește să informeze România că, în urma examinării 
informațiilor furnizate de autoritățile din țara dumneavoastră privind schema de 
ajutoare de stat menționată mai sus, a decis să nu ridice obiecții cu privire la schema 
respectivă, deoarece este compatibilă cu Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (denumit în continuare TFUE). 
 
La luarea acestei decizii, Comisia s-a bazat pe următoarele considerații:  
 

PROCEDURĂ 

(1) Prin scrisoarea din 12 martie 2013, înregistrată de Comisie la 13 martie 2013, 
autoritățile române au notificat Comisiei, în conformitate cu articolul 108 
alineatul (3) din TFUE, schema de ajutoare menționată mai sus.  

(2) Prin scrisoarea din 23 aprilie 2013, Comisia a solicitat informații suplimentare, 
pe care autoritățile române le-au furnizat la 24 aprilie 2013.  
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DESCRIEREA SCHEMEI 

(3) România intenționează să introducă, prin act juridic guvernamental, o acciză 
redusă pentru carburantul utilizat în agricultură pentru anii 2013 și 2014 
(coduri CN 2710 19 41 - 2710 19 49). Este vorba despre o acciză redusă în 
valoare de 21 euro/1 000 de litri, prevăzută în Directiva 2003/96/CE a 
Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar 
de impozitare a produselor energetice și a electricității1. Nivelul minim de 
taxare stabilit în tabelul B din anexa I Directiva 2003/96/CE este de 330.95 
euro/1 000 litri.  

(4) Bugetul măsurii (și anume, pierderile de venituri din cauza acordării 
avantajelor fiscale) se ridică la 1 350 de milioane RON (aproximativ 
311 milioane EUR), defalcat în funcție de ani, astfel: 630 de milioane RON 
(aproximativ 145 de milioane EUR) pentru 2013 și 720 de milioane RON 
(aproximativ 166 de milioane EUR) pentru 2014. Bugetul va fi aprobat anual 
de către autoritățile române. Plățile pentru anul 2013 vor fi efectuate în 2014, 
iar plățile pentru 2014 vor fi realizate în 2015.  

(5) Intensitatea maximă a ajutorului este de 93,65 %.  

(6) Acciza redusă este aplicabilă pentru un volum anual maxim de 
432,884 de milioane de litri. Acest volum este repartizat între diferite sectoare 
agricole, în funcție de consumul mediu pentru fiecare activitate în parte. 
Ajutorul se acordă pe o bază anuală, ca diferență între acciza standard 
prevăzută de Legea nr. 571/2003, cu modificările sale ulterioare, și acciza 
redusă menționată la punctul 3.  

(7) În conformitate cu articolul 3 aliniatele (a)-(d) din Ordonanța Guvernului 
nr. 14/2010, beneficiarii pot fi:  

(a) producătorii agricoli 

(b) organizațiile și federațiile de organizații de îmbunătățiri funciare 

(c) organismele/organizațiile de cercetare pentru activitățile lor din 
domeniul producției agricole primare.  

(8) Pentru a obține reducerea accizelor, beneficiarii trebuie să depună o cerere de 
acord prealabil și să primească o confirmare scrisă din partea autorității 
competente. Carburantul nu poate fi utilizat pentru alte scopuri decât producția 
primară, iar utilizarea necorespunzătoare constituie o contravenție și se 
sancționează.  

                                                           
1 JO L 283, 31.10.2003, p 51.  
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(9) Schema nu acoperă:  

(a) întreprinderile în dificultate financiară, în sensul Liniilor directoare 
privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor 
aflate în dificultate2 și 

(b) întreprinderile care fac obiectul unor decizii de recuperare pendinte. 

(10) Ajutorul nu poate fi cumulat cu alte forme de sprijin pentru aceleași costuri.  

(11) Hotărârea Guvernului de stabilire a dispozițiilor referitoare la aplicarea unei 
scheme de ajutor privind accizele reduse va intra în vigoare după aprobarea 
ajutorului respectiv de către Comisia Europeană. 

EVALUARE 

Aplicarea articolului 107 alineatul (1) din TFUE 

(12) Conform articolului 107 alineatul (1) din TFUE, sunt interzise ajutoarele 
acordate de statele membre sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice 
formă, care denaturează sau amenință să denatureze concurența prin 
favorizarea anumitor întreprinderi sau a producerii anumitor bunuri, în măsura 
în care acestea afectează schimburile comerciale dintre statele membre. 

(13) Măsura în cauză conferă avantaje beneficiarilor săi. Aceste avantaje sunt 
acordate din resurse de stat și favorizează întreprinderile din sectorul agricol.  

(14) Conform jurisprudenței Curții de Justiție, simplul fapt că este consolidată 
competitivitatea unei întreprinderi în raport cu alte întreprinderi concurente 
prin oferirea unui avantaj economic pe care aceasta nu l-ar fi primit dacă și-ar 
fi exercitat în mod normal activitatea arată că există riscul de denaturare a 
concurenței3. 

(15) Se consideră că ajutoarele acordate unei întreprinderi afectează schimburile 
comerciale dintre statele membre atunci când întreprinderea respectivă 
funcționează pe o piață deschisă comerțului în interiorul UE4. Sectorul agricol 
roman este deschis comerțului în interiorul UE și prin urmare prezenta măsură 
este de natură să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre. 

(16) În lumina celor de mai sus, sunt îndeplinite condițiile prevăzute la 
articolul 107 alineatul (1) din TFUE. Prin urmare, se poate concluziona că 
măsura propusă constituie ajutor de stat în sensul acestui articol. Ajutorul 
poate fi considerat compatibil cu piața internă doar dacă poate beneficia de 
una dintre derogările prevăzute de tratat. 

                                                           
2   JO C 244, 1.10.2004, p. 2. 
3  Hotărârea Curții din 17 septembrie 1980, Philip Morris Holland BV/Comisia Comunităților 

Europene, C-730/79, Rec., 1980, p. 2671. 
4  A se vedea în special Hotărârea Curții din 13 iulie 1988, Republica Franceză/Comisia 

Comunităților Europene, C-102/87, Rec., 1988, p. 4067.  
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Aplicarea directivei 2003/96/CE 

(17) Măsura notificată este bazată pe articolul 8 Directiva 2003/96/CE. Articolul 8 
prevede nivelul minim de taxare pentru motorina utilizată în producția agricolă 
primară.  

(18) Comisia ia notă de faptul că autoritățile romane aplică nivelul minim de taxare 
pentru motorina folosita în producția primară agricolă (coduri CN 2710 19 41 
- 2710 19 49). Nivelul redus al accizei pentru motorina utilizată în agricultură, 
menționat la punctul 3 de mai sus, este în conformitate cu nivelul minim 
stabilit în tabelul B din anexa I Directiva 2003/96/CE, și anume de 21 euro/1 
000 litri.  

Aplicarea dispozițiilor articolului 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE 

(19) În cazul de față, articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE poate oferi o 
bază adecvată pentru compatibilitate. În temeiul acestui articol, ajutoarele pot 
fi declarate compatibile cu piața internă dacă sunt destinate: „să faciliteze 
dezvoltarea anumitor activități sau a anumitor regiuni economice, în cazul în 
care acestea nu modifică în mod nefavorabil condițiile schimburilor 
comerciale într-o măsură care contravine interesului comun”. 

(20) În sectorul agricol, această derogare se aplică ajutoarelor care respectă 
Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier 
2007 – 20135 (denumite în continuare „orientările agricole”). In analiza 
reducerilor de acciză în baza Directivei 2003/96/CE, Comisia aplică punctul 
16 și punctele 162-172 din capitolul VI.F al orientărilor agricole.  

(21) În conformitate cu punctul 169 din orientările agricole, ajutoarele referitoare la 
reducerea accizei pot fi declarate compatibile cu articolul 107 alineatul (3) 
litera (c) în cazul în care acestea se acordă pentru carburanții utilizați în 
producția agricolă primară și nu se face nicio diferențiere în funcție de 
activitatea agricolă sau de subsector. Nivelul minim al accizelor reduse este 
stabilit în tabelul B din anexa I la Directiva 2003/96/CE.  

(22) Măsura adoptată de România prevede o acciză (21 EUR/1 000 de litri) 
corespunzătoare nivelului minim menționat în tabelul B din anexa I la 
Directiva 2003/96/CE (a se vedea punctul 3). Carburantul poate fi folosit 
numai în domeniul producției agricole primare (a se vedea punctul 8). 

(23) În plus, schema se adresează întregului sector agricol, fără discriminare în ceea 
ce privește subsectoarele (a se vedea punctul 6). 

                                                           
5  JO C 319, 27.12.2006, p. 1. 
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(24) Comisia ia nota de faptul ca beneficiarii care au la dispoziție un ajutor de stat 
anterior ilegal care a fost declarat incompatibil printr-o decizie a Comisiei nu 
sunt eligibili pana in momentul in care rambursează ajutorul ilegal sau il 
transfera intr-un cont blocat (a se vedea punctul 9(b) de mai sus). In plus, nu 
sunt eligibile pentru finanțare întreprinderile în dificultate financiară în sensul 
punctului 2.1 al Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru 
salvarea și restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. (a se vedea 
punctul 9(a) de mai sus). 

(25) Orientările agricole prevăd la punctul 16 că ajutorul de stat trebuie să aibă un 
efect stimulativ, cu excepția ajutorului compensatoriu. Autoritățile române s-
au angajat să acorde ajutoare numai pentru activitățile desfășurate după 
înființarea schemei și după declararea acesteia ca fiind compatibilă cu tratatul 
de către Comisie (a se vedea punctul 11). În plus, beneficiarii trebuie să 
depună o cerere de acord prealabil care trebuie să fie aprobată de autoritatea 
competentă (a se vedea punctul 8). 

(26) Având în vedere cele de mai sus, schema de ajutoare în cauză este considerată 
compatibilă cu piața internă în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (c) 
din TFUE. 

4. CONCLUZII 

Pe baza considerațiilor de mai sus, Comisia a decis să considere ajutorul compatibil 
cu articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE. 

Comisia reamintește autorităților române că prezenta decizie vizează compatibilitatea 
schemei de ajutor de stat cu Orientările comunitare privind ajutoarele de stat în 
sectorul agricol și forestier 2007 – 2013. Pentru perioada de după 31 decembrie 2013 
Comisia își rezervă dreptul de a propune autorităților române măsurile necesare 
pentru adaptarea acestui regim de ajutoare de stat la noile Orientări.  
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Dacă această scrisoare conține informații confidențiale care nu trebuie să fie 
publicate, vă rugăm să informați Comisia în termen de cincisprezece zile lucrătoare de 
la data primirii prezentei scrisori. În cazul în care Comisia nu primește o cerere 
motivată în acest sens în termenul stabilit, se consideră că sunteți de acord cu 
publicarea textului integral al scrisorii în versiunea lingvistică autentică pe următoarea 
pagină de internet:  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

 

Cererea respectivă trebuie trimisă prin scrisoare recomandată sau prin fax la 
următoarea adresă: 
 
 Comisia Europeană 

Direcția Generală Agricultură și Dezvoltare Rurală 
Direcția Legislație agricolă 
Birou: Loi 130 5/98A 
1049 Bruxelles 
Belgia 
 
Fax: 0032 2 2967672 
 

 
 

Cu deosebită considerație, 
Pentru Comisie 

 
 
 

Dacian CIOLOŞ 
Membru al Comisiei 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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