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MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 0125/2012, ingediend door Rudy Toninato (Italiaanse 
nationaliteit), over de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2003/96/EG met 
betrekking tot accijnzen op commerciële scheepvaart

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Volgens het verzoekschrift heeft de Italiaanse regering Richtlijn 2003/96/EG met betrekking 
tot accijnzen op commerciële scheepvaart in Europese wateren niet correct ten uitvoer gelegd 
en geïnterpreteerd. Deze gebrekkige tenuitvoerlegging zou ernstige schade hebben 
toegebracht aan bedrijven in de commerciële passagiersvaart die gedurende de afgelopen 
negen jaar in Italiaanse wateren opereerden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 31 mei 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Volgens artikel 14, lid 1, onder c), van Richtlijn 2003/96/EG zijn de lidstaten verplicht om 
vrijstelling te verlenen aan energieproducten die als brandstof voor de vaart worden gebruikt, 
behalve voor particuliere pleziervaartuigen. De term "communautaire wateren" omvat alle 
wateren waarin normaliter zeescheepvaart voor commerciële doeleinden plaatsvindt, waarbij 
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het gaat om alle zeeschepen met inbegrip van die met de grootste capaciteit1.

De situatie is anders in het geval dat in het verzoekschrift aan de orde is, namelijk vaart over 
de "binnenwateren". In dit geval biedt artikel 15, lid 1, onder f) van Richtlijn 2003/96/EG de 
lidstaten uitsluitend de mogelijkheid ("kunnen de lidstaten vrijstellingen toepassen"), doch 
worden zij niet verplicht om vrijstelling van accijnzen te verlenen. Bovendien stelt de 
inleidende zin van artikel 15, lid 1, van de richtlijn dat de verleende vrijstelling geheel of 
gedeeltelijk kan zijn. Door uitsluitend belastingvrijstelling toe te passen op goederenvervoer 
en niet op passagiersvervoer in geval van vaart over de binnenwateren, maakt de Republiek 
Italië dientengevolge gebruik van de haar door de richtlijn geboden vrijheid.

Conclusie
De Italiaanse regelgeving in kwestie is in geen enkel opzicht onverenigbaar met de wetgeving 
van de EU.

                                               
1 Zie arrest van het Hof van Justitie in zaak C-391/05 van 1/3/2007, Jan De Nul (Jurispr. 2007, blz. 1-1793).


