
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 67/2008

z dnia 25 stycznia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur
całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 92/83/EWG z dnia 19 paździer-
nika 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcy-
zowych od alkoholu i napojów alkoholowych (1),
w szczególności jej art. 27 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 (2) stanowi, że
substancje skażające stosowane w każdym państwie
członkowskim dla celów całkowitego skażania alkoholu
zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG
należy opisać w załączniku do tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG
państwa członkowskie są zobowiązane zwolnić
z podatku akcyzowego alkohole, które zostały całkowicie
skażone zgodnie z wymaganiami jakiegokolwiek państwa
członkowskiego, pod warunkiem, że wymagania te
zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie
z warunkami ustanowionymi w ust. 3 i 4 tego artykułu.

(3) Bułgaria i Rumunia poinformowały, jakie substancje
skażające zamierzają stosować.

(4) Komisja przekazała wymienione zgłoszenia pozostałym
państwom członkowskim w dniu 1 stycznia 2007 r.
w odniesieniu do Bułgarii i w dniu 9 stycznia 2007 r.
w odniesieniu do Rumunii.

(5) Otrzymano zastrzeżenia w stosunku do zgłoszonych
wymagań. Dlatego też postąpiono zgodnie z procedurą
określoną w art. 27 ust. 4 dyrektywy 92/83/EWG,
a wymogi zgłoszone przez Bułgarię i Rumunię należy
dodać do załącznika do rozporządzenia (WE) nr
3199/93.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 3199/93.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 zmienia się
zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 stycznia 2008 r.

W imieniu Komisji
László KOVÁCS

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21. Dyrektywa ostatnio zmieniona
Aktem Przystąpienia z 2005 r.

(2) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, s. 12. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2023/2005 (Dz.U. L 326
z 13.12.2005, s. 8).



ZAŁĄCZNIK

Do załącznika do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 dodaje się ustępy w brzmieniu:

„Bułgaria

W celu całkowitego skażenia alkoholu etylowego dodaje się następujące substancje w wymienionych ilościach na
100 litrów alkoholu etylowego o minimalnej rzeczywistej zawartości alkoholu 90 % objętości:

— 5 litrów ketonu metylowo-etylowego,

— 2 litry alkoholu izopropylowego,

— 0,2 grama błękitu metylenowego.

Rumunia

Na hektolitr czystego alkoholu:

— 1 gram benzoesanu denaturującego,

— 2 litry ketonu metylowo-etylowego (butanonu), oraz

— 0,2 grama błękitu metylenowego.”.
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