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Tema: Peticija Nr. 0925/2011 dėl Tarybos direktyvos 2003/96/EB, pakeičiančios 
Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, 
įgyvendinimo Lenkijoje, kurią pateikė Lenkijos pilietis H. K.

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad Lenkija neįgyvendino savo įsipareigojimų pagal Tarybos 
direktyvą 2003/96/EB, pakeičiančią Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos 
mokesčių struktūrą, ir šiuo atveju pirmiausia nurodo direktyvos 2 straipsnio 4 dalį, kurioje 
išdėstyta, kad ši direktyva netaikoma „elektros energijai, kai ji sudaro daugiau nei 
50 proc. produkto kainos“. Peticijos pateikėjas taip pat pateikia išsamią ir teisiškai 
argumentuotą būtinybės netaikyti šios konkrečios kategorijos elektros energijai akcizo analizę 
ir prašo Europos Parlamento užtikrinti tinkamą minėtos direktyvos įgyvendinimą Lenkijoje.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 8 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Elektros energijos apmokestinimas reglamentuojamas Direktyva 2003/96/EB, kurios 
1 straipsnyje teigiama, kad „Valstybės narės energetikos produktus ir elektros energiją 
apmokestina pagal šią direktyvą.“ Be to, šios direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje teigiama, kad 
„Ši direktyva taip pat taikoma elektros energijai, atitinkančiai KN kodą 2716“.

Tačiau pagal šios direktyvos 2 straipsnio 4 dalies b punkto ketvirtą įtrauką ši direktyva 
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netaikoma „elektros energijai, kai ji sudaro daugiau nei 50 proc. produkto kainos“1. Todėl 
tokia elektros energija akivaizdžiai nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį ir jai netaikoma 
suderinta akcizo mokėjimo tvarka.

Tai reiškia, kad valstybės narės iš esmės gali laisvai nuspręsti, ar apmokestinti prie šios 
kategorijos priskiriamą elektros energiją, jei tik jos laikosi kitų atitinkamų ES teisės aktų 
nuostatų. Tai pasakytina visų pirma apie SESV 110 straipsnį2 (dėl vienodos vietos gaminiams 
ir iš kitų valstybių narių įvežamiems gaminiams taikomos apmokestinimo tvarkos) ir 
Direktyvos 2008/118/EB 1 straipsnio 3 dalį3 (pagal kurią dėl nesuderintų akcizo mokesčių 
taikymo negali būti reikalaujama prekybos tarp valstybių narių atveju atlikti formalumus 
kertant sieną).

Šį požiūrį patvirtino Teisingumo Teismas byloje Fendt Italiana4.

Komisija neturi jokios informacijos, kad Lenkijos elektros energijos mokesčių režimas 
neatitinka ES teisės aktų (pirmiausia SESV 110 straipsnio arba Direktyvos 2008/118/EB 
1 straipsnio 3 dalies nuostatų) tais atvejais, kai elektros energija sudaro daugiau nei 
50 proc. produkto kainos.

Išvada

Iš peticijoje pateiktos informacijos nematyti jokių ES teisės aktų pažeidimų, todėl nėra jokio 
pagrindo toliau nagrinėti šį klausimą.“

                                               
1 Pagal Direktyvos 2003/96/EB 2 straipsnio 4 dalies b punktą „Produkto kaina“ – tai kaina, gaunama sudedant 

bendrą prekių ir paslaugų pirkimą, personalo sąnaudas, pagrindinio kapitalo suvartojimą verslo įmonėje, kaip 
apibrėžta 11 straipsnyje. Ši kaina skaičiuojama vienam vienetui apskritai. „Elektros energijos kaina“ – tai 
tikroji elektros energijos pirkimo kaina ar elektros energijos gamybos sąnaudos, jei ji gaminama įmonėje.

2 Buvęs EB sutarties 90 straipsnis.
3 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/118/EB, kuria panaikinama Direktyva 92/12/EEB, OL L 9, 

2009 1 14.
4 2007 m. liepos 5 d. Teisingumo Teismo sprendimas Fendt Italiana Srl, sujungtos bylos C-145/06 ir C-146/06.

Teismas pabrėžė, kad valstybės narės turi teisę įvesti arba toliau taikyti tepalinių alyvų vartojimo mokestį, jei 
šios alyvos yra skirtos, parduodamos ar naudojamos ne variklių degalams ar krosnių kurui (kurie pagal 
Direktyvos 2003/96/EB 2 straipsnio 4 dalies b punkto pirmą įtrauką taip pat nepatenka į šios direktyvos 
taikymo sritį), o kitiems tikslams, jeigu tokių mokesčių taikymas nereikalauja prekybos tarp valstybių narių 
atveju atlikti formalumus kertant sieną.


