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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.8.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0125/2012, внесена от Rudy Toninato, с италианско гражданство, 
относно транспонирането на Директива 2003/96/EО относно акцизите за 
търговското корабоплаване

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че италианското правителство погрешно прилага и 
тълкува Директива 2003/96/ЕО относно акцизите върху търговското корабоплаване в 
европейски води. Това неправилно прилагане трябва да е причинило сериозни щети на 
дружествата в сектора на търговското корабоплаване, които са извършвали дейност в 
Италия през последните девет години.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 31 май 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 август 2012 г.

Член 14, параграф 1, буква в) от Директива 2003/96/ЕО определя задължение за 
държавите членки да освобождават от данък енергийните продукти, използвани като 
гориво в корабоплаването във водите на Общността, с изключение на частните 
плавателни съдове с развлекателна цел. Терминът "води на Общността" се отнася до 
всички води, които могат да бъдат използвани от всички морски плавателни съдове, 
включително онези, които имат най-голяма водоизместимост и могат да плават по 
морски пътища за търговски цели1. 

                                               
1 Вж. Решение на Съда от 1/3/2007 г., Jan De Nul (Rec.2007, стр. I-1793).
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Положението е различно в разглеждания  от петицията случай, а именно плаване по 
„вътрешни водни пътища“. В този случай член 15, параграф 1, буква е) от Директива 
2003/96/ЕО предвижда само възможност („държавите членки могат да прилагат 
освобождаване“) за държавите членки, но не и задължение, да предоставят 
освобождаване от акцизи.  Освен това, уводната част на член 15, параграф 1 от 
директивата гласи, че освобождаването може да бъде цялостно или частично. 
Следователно, като осигурява освобождаване от акцизи само за превоз на стоки, а не за 
превоз на лица, в случаите на плаване по вътрешни водни пътища, Република Италия 
използва правото на собствена преценка, предоставено от директивата. 

Заключение
В италианският регламент не се откриват несъответствия с правото на ЕС.


