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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0925/2011 af H.K., polsk statsborger, om implementering i 
Polen af Rådets direktiv 2003/96/EF om omstrukturering af EF-
bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet

1. Sammendrag

Andrageren hævder, at Polen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv
2003/96/EF om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og 
elektricitet, og henviser navnlig til bestemmelserne i artikel 2, stk. 4, hvori der henvises til 
"elektricitet, såfremt udgifterne hertil udgør mere end 50 % af omkostningerne ved et 
produkt". Andrageren giver endvidere en detaljeret og juridisk begrundet analyse af behovet 
for punktafgiftsfritagelse for den pågældende elektricitetsgruppe og anmoder Europa-
Parlamentet om at sikre, at det ovennævnte direktiv bliver korrekt gennemført i Polen.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling.

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. december 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 20. april 2012

"Beskatning af elektricitet er reguleret af direktiv 2003/96/EF, hvor det i artikel 1 er fastsat, at 
medlemsstaterne skal beskatte energiprodukter og elektricitet i overensstemmelse med dette 
direktiv. Derudover er det i artikel 2, stk. 2, i samme direktiv fastsat, at dette direktiv også 
finder anvendelse på elektricitet under KN-kode 2716. 

Ifølge direktivets artikel 2, stk. 4, litra b, fjerde indryk, finder sidstnævnte imidlertid ikke 
anvendelse på elektricitet, når udgifterne hertil udgør mere end 50 % af omkostningerne ved 
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et produkt1. Derfor er denne form for elektricitet bevidst udelukket fra direktivets 
anvendelsesområde og derfor ikke dækket af de harmoniserede toldordninger.

Dette betyder, at medlemsstaterne i princippet frit kan beslutte, om de ønsker at beskatte 
elektricitet, der hører under denne kategori, men kun hvis de opfylder de øvrige relevante 
bestemmelser i EU-lovgivningen. Dette vedrører navnlig artikel 110 i TEUF2 (om 
ligebehandling af indenlandske varer og varer fra andre medlemsstater) og artikel 1, stk. 3, i 
direktiv 2008/118/EF3 (hvorved opkrævning af ikkeharmoniserede afgifter i samhandelen 
mellem medlemsstaterne ikke må give anledning til formaliteter i forbindelse med 
grænsepassage).

EU-Domstolen har bekræftet dette synspunkt i sagen Fendt Italiana4.

Kommissionen er ikke i besiddelse af oplysninger om, at den polske beskatningsordning 
vedrørende elektricitet i tilfælde, hvor udgifterne hertil udgør mere end 50 % af 
omkostningerne ved et produkt, er i strid med EU-retten, navnlig artikel 110 i TEUF eller 
artikel 13 i direktiv 2008/118/EF. 

Konklusion

På grundlag af de oplysninger, som andrageren har fremlagt, mener Kommissionen ikke, at 
der er tegn på en eventuel overtrædelse af EU-retten, og der er således ikke begrundelse for at 
forfølge sagen yderligere." 

                                               
1 Ifølge artikel 2, stk. 4, litra b, i direktiv 2003/96/EF betyder et "produkts omkostninger" den enkelte 
virksomheds samlede køb af varer og tjenesteydelser plus personaleudgifter plus forbrug af fast realkapital i den 
erhvervsmæssige enhed, som defineret i artikel 11. Disse omkostninger beregnes som et gennemsnit pr. enhed. 
"Udgiften til elektricitet" defineres som den faktiske købsværdi af elektricitet eller udgiften til produktionen af 
elektricitet, hvis denne produceres i virksomheden.
2 Tidligere artikel 90 i EF-traktaten.
3 Rådets direktiv 2008/118/EF af 16. december 2008 til ophævelse af direktiv 92/12/EØF, EUT L 9 af 14.1.2009.
4 Domstolens dom af 5. juli 2007 i forenede sager C-145/06 og C-146/06 Fendt Italiana Srl. Domstolen 
understregede heri, at medlemsstaterne bevarer retten til at indføre eller opretholde afgifter på forbruget af 
smøreolier, der er bestemt til at anvendes, afsættes eller anvendes på anden måde end som brændsel til 
opvarmning eller som motorbrændstof (som ifølge artikel 2, stk. 4, litra b, første indryk, i direktiv 2003/96/EF 
også er udelukket fra direktivets anvendelsesområde), forudsat at sådanne afgifter ikke i samhandelen mellem
medlemsstaterne giver anledning til formaliteter i forbindelse med grænsepassage.


