
DECYZJA RADY

z dnia 7 marca 2005 r.

upoważniająca Szwecję do stosowania obniżonej stawki podatku wobec energii elektrycznej
zużywanej przez gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa w sektorze usług w niektórych

rejonach w północnej Szwecji zgodnie z art. 19 dyrektywy 2003/96/WE

(2005/231/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z 27 października
2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów
ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycz-
nych i energii elektrycznej (1), w szczególności jej art. 19 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W piśmie z dnia 20 sierpnia 2004 r. władze Szwecji
zwróciły się do Komisji z wnioskiem o odstępstwo,
upoważniające je do zastosowania zgodnie z art. 19
dyrektywy 2003/96/WE obniżonej stawki podatku
wobec energii elektrycznej zużywanej przez niektóre
gospodarstwa domowe oraz przedsiębiorstwa
w sektorze usług w północnej Szwecji.

(2) Od lipca 1981 r. jest stosowana w Szwecji obniżona
stawka podatku od energii w odniesieniu do energii elek-
trycznej zużywanej w północnych częściach kraju, gdzie
jej zużycie w celach grzewczych jest wyższe średnio
o 25 % niż w innych częściach kraju.

(3) Przez obniżenie kosztów energii elektrycznej ponoszo-
nych przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa
w sektorze usług na północy Szwecji stwarza się tym
odbiorcom energii takie same warunki, jakie mają
odbiorcy mieszkający w południowych częściach kraju.
W związku z tym przedmiotowy środek służy celom
polityki regionalnej oraz polityki spójności.

(4) Obniżony poziom opodatkowania energii elektrycznej
zużywanej na północy Szwecji, który ma wynosić 20
EUR za MWh, pozostaje znacznie wyższy niż minimalna
stawka Wspólnoty określona w dyrektywie 2003/96/WE.
Ponadto obniżenie podatku jest proporcjonalne do

dodatkowych kosztów ogrzewania ponoszonych przez
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze
usług na północy Szwecji. W związku z powyższym,
zastosowany poziom podatku powinien zagwarantować,
iż zachowana jest zachęta do bardziej efektywnego
wykorzystywania energii, wynikająca z nałożenia
podatku.

(5) Komisja dokonała przeglądu obniżki, której dotyczy
wniosek, i uznała, iż nie narusza ona zasad konkurencji
ani nie ogranicza działań na rynku wewnętrznym,
a także nie uznano jej za niezgodną z polityką Wspól-
noty w zakresie środowiska, energii i transportu.

(6) Decyzja ta jest zgodna ze stanowiskiem przyjętym przez
Komisję w sprawie dotyczącej pomocy państwa
C 42/03 (2), w którym nie zgłoszono zastrzeżeń
odnośnie do kwestii pomocy państwa w zakresie obniżki
podatku na okres upływający w dniu 31 grudnia 2005 r.

(7) Należy zatem upoważnić Szwecję do stosowania do dnia
31 grudnia 2005 r. obniżonej stawki podatkowej na
energię elektryczną zużywaną na północy Szwecji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się Szwecję do stosowania obniżonej
stawki podatkowej wobec energii elektrycznej zużywanej
przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w sektorze
usług znajdujące się w gminach wymienionych w załączniku.

Obniżka jest proporcjonalna do dodatkowych kosztów ogrze-
wania wynikających z położenia na północy w odniesieniu do
pozostałej części Szwecji.

Obniżona stawka jest zgodna z wymogami dyrektywy
2003/96/WE, w szczególności z minimalnymi stawkami okreś-
lonymi w jej art. 10.
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(1) Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 51. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/75/WE (Dz.U. L 157 z 30.4.2004, str. 100). (2) Dz.U. C 189 z 9.8.2003, str. 6.



Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Szwecji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 2005 r.

W imieniu Rady
J. KRECKÉ

Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Regiony Gminy

Norrbottens län Wszystkie gminy

Västerbottens län Wszystkie gminy

Jämtlands län Wszystkie gminy

Västernorrlands län Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik

Gävleborgs län Ljusdal

Dalarnas län Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län Torsby
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