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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 0125/2012, του Rudy Toninato, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2003/96/ΕΚ όσον αφορά τους ειδικούς φόρους στην 
εμπορική ναυσιπλοΐα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφορά υποστηρίζει ότι η ιταλική Κυβέρνηση δεν εφάρμοσε και δεν ερμήνευσε σωστά 
την Οδηγία 2003/96/ΕΚ όσον αφορά τους ειδικούς φόρους για την εμπορική ναυσιπλοΐα στα 
ύδατα της Κοινότητας. Αυτή η εσφαλμένη εφαρμογή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές 
ζημίες στις εταιρείες εμπορικής ναυσιπλοΐας που δραστηριοποιούνται στη μεταφορά 
επιβατών και λειτουργούν στην Ιταλία τα τελευταία εννέα χρόνια.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 31 Μαΐου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το άρθρο 14 (1) (γ) της οδηγίας 2003/96/ΕΚ προβλέπει την υποχρέωση για τα κράτη μέλη να 
απαλλάσσουν τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα 
στα ύδατα της Κοινότητας, εκτός από τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Ο όρος "κοινοτικά 
ύδατα" αφορά σε όλα τα ύδατα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από όλα τα ποντοπόρα 
πλοία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που έχουν τη μεγαλύτερη ικανότητα, μπορούν να 
ταξιδεύουν σε θαλάσσιες οδούς για εμπορικούς σκοπούς.1. 

                                               
1 βλ- απόφαση Δικαστηρίου 01/03/2007, Jan De Nul (Rec.2007,p.I-1793).
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Η κατάσταση είναι διαφορετική στην εν λόγω περίπτωση, δηλαδή πλοήγηση στις
"εσωτερικές πλωτές οδούς". Στην περίπτωση αυτή, το άρθρο 15 (1) (στ) της οδηγίας 
2003/96/ΕΚ προβλέπει μόνο μια επιλογή για τα κράτη μέλη («Τα κράτη μέλη μπορούν να 
εφαρμόζουν εξαιρέσεις»), αλλά καμία υποχρέωση, να χορηγήσουν απαλλαγή από τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Επιπλέον, η εισαγωγική φράση του άρθρου 15 (1) της 
οδηγίας ορίζει ότι η απαλλαγή μπορεί να είναι ολική ή μερική. Ως εκ τούτου, επιτρέποντας 
την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης μόνο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων 
και όχι για τη μεταφορά προσώπων, στις περιπτώσεις των εσωτερικών πλωτών οδών 
ναυσιπλοΐας, η Ιταλική Δημοκρατία χρησιμοποιεί την ευχέρεια που παρέχει η οδηγία.

Συμπέρασμα

Ο εν λόγω ιταλικός νόμος δεν παραβιάζει το κοινοτικό δίκαιο


