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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0125/2012, którą złożył Rudy Toninato (Włochy), w sprawie 
transpozycji dyrektywy 2003/96/WE dotyczącej podatków akcyzowych w 
odniesieniu do żeglugi zarobkowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję twierdzi, że rząd włoski niewłaściwie zastosował i niewłaściwie 
zinterpretował dyrektywę 2003/96/WE dotyczącą podatków akcyzowych w odniesieniu do 
żeglugi zarobkowej na wodach europejskich. Miało to pociągnąć za sobą poważne szkody dla 
przedsiębiorstw sektora żeglugi zajmujących się przewozem osób, które to przedsiębiorstwa 
prowadziły działalność na terytorialnych wodach włoskich w ciągu ostatnich dziewięciu lat.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną dnia 31 maja 2012 r. Zwrócono się do Komisji o dostarczenie 
informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Artykuł 14 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2003/96/WE nakłada na państwa członkowskie 
zobowiązanie do zwolnienia produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo do 
żeglugi po wodach Wspólnoty, za wyjątkiem żeglugi rekreacyjnej. Termin „wody 
Wspólnoty” odnosi się do wszystkich wód, po których mogą żeglować statki morskie, w tym 
statki o największej ładowności, mogące pływać po drogach morskich w celach 
komercyjnych1.

Sytuacja jest odmienna w przypadku wymienionym w petycji, a mianowicie w przypadku 
                                               
1 Patrz orzeczenie Trybunału z dnia 1 marca 2007 r., Jan De Nul (Zb. Orz. 2007, s. I-1793).
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żeglugi po „śródlądowych drogach wodnych”. W tym przypadku art. 15 ust. 1 lit. f) 
dyrektywy 2003/96/WE przewiduje jedynie możliwość zwolnienia z opłaty akcyzy, z jakiej 
mogą skorzystać państwa członkowskie („państwa członkowskie mogą zastosować 
zwolnienia”), ale nie obowiązek. Ponadto zdanie wprowadzające do art. 15 ust. 1 dyrektywy 
mówi, że przyznane zwolnienie może być całkowite albo częściowe. Zatem przyznanie 
zwolnienia od podatku akcyzowego jedynie na transport towarów, a nie ludzi w przypadku 
żeglugi na śródlądowych drogach wodnych Republiki Włoskiej stanowi przykład swobody 
uznaniowej zapewnionej w dyrektywie.

Podsumowanie
Omawiana ustawa włoska nie wykazuje niezgodności z prawem UE.


