
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 767/2011 

z dnia 2 sierpnia 2011 r. 

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

odnośnie do zapisów dotyczących Republiki Czeskiej i Łotwy 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

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

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) 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 któregokolwiek 
z państw członkowskich, pod warunkiem że wymagania 
te zostały należycie zgłoszone i zaakceptowane zgodnie 
z warunkami określonymi w ust. 3 i 4 tego artykułu. 

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 ( 2 ) stanowi, że 
substancje skażające wykorzystywane w poszczególnych 
państwach członkowskich do celów całkowitego skażenia 
alkoholu zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) dyrektywy 
92/83/EWG należy opisać w załączniku do tego rozpo
rządzenia. 

(3) Dnia 13 maja 2010 r. Republika Czeska powiadomiła 
o pewnych zmianach w swoim procesie skażania 
zatwierdzonym rozporządzeniem (WE) nr 3199/93. 

(4) Dnia 18 czerwca 2010 r. Komisja przekazała powiado
mienie Republiki Czeskiej pozostałym państwom człon
kowskim. 

(5) Otrzymano zastrzeżenia wobec zgłoszonych przez 
Republikę Czeską wymagań. Dlatego też postąpiono 
zgodnie z procedurą określoną w art. 27 ust. 4 dyrek
tywy 92/83/EWG. W wyniku dyskusji w Komitecie ds. 
Podatku Akcyzowego Republika Czeska zmieniła swój 

wniosek pierwotny, tak aby proponowane wymagania 
nie stwarzały możliwości uchylania się od opodatko
wania, unikania zobowiązań podatkowych lub nadużyć. 

(6) Zgodnie z art. 27 ust. 5 dyrektywy 92/83/EWG w dniu 
26 maja 2010 r. Polska zgłosiła Komisji wykrycie 
nadużycia związanego z całkowicie skażonym alkoholem 
zwolnionym z podatku akcyzowego na mocy art. 27 ust. 
1 lit. a) dyrektywy 92/83/EWG i skażonego zgodnie 
z metodą zgłoszoną przez Łotwę, zatwierdzoną rozpo
rządzeniem (WE) nr 3199/93, która odpowiada miesza
ninie minimalnej ilości 3 litrów alkoholu izopropylo
wego i 2 gramów benzoesanu denatonium na 100 litrów 
spirytusu. 

(7) W dniu 25 czerwca 2010 r. Komisja przekazała powia
domienie Polski pozostałym państwom członkowskim. 

(8) Odpowiedzi na wspomniane powiadomienie oraz 
dyskusje w ramach Komitetu ds. Podatku Akcyzowego 
wykazały, że większość państw członkowskich podziela 
stanowisko Polski. W odpowiedzi na problem poruszony 
przez Polskę Łotwa zgłosiła Komisji zgodę na zmianę 
swojej metody skażania zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 3199/93. 

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

(10) 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.
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( 1 ) Dz.U. L 316 z 31.10.1992, s. 21. 
( 2 ) Dz.U. L 288 z 23.11.1993, s. 12.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 2 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 3199/93 wprowadza się następujące zmiany: 

1) zapis dotyczący Republiki Czeskiej otrzymuje brzmienie: 

„Republika Czeska 

Na hektolitr czystego alkoholu: 

1. — 1 gram benzoesanu denatonium, 

— 0,2 litra tiofenu, 

— 1 litr ketonu metylowo-etylowego (butanon), oraz 

— 0,2 grama błękitu metylenowego (CI błękit podstawowy 52015); 

2. — 0,4 litra solwentu nafty, 

— 0,2 litra nafty, oraz 

— 0,1 litra benzyny; 

3. — 3 litry eteru etylowo-tert-butylowego (ETBE), nr CAS 637-92-3 

— 1 litr alkoholu izopropylowego (IPA), nr CAS 67-63-0 

— 1,0 litr benzyny bezołowiowej (BA 95 Natural), nr CAS 86290-81-5 

— 10 miligramów fluoresceiny, nr CAS 2321-07-05”; 

2) zapis dotyczący Łotwy otrzymuje brzmienie: 

„Łotwa 

Minimalna ilość na 100 litrów spirytusu: 

1. mieszanka następujących substancji: 

— alkohol izopropylowy 9 litrów, 

— aceton 1 litr, 

— błękit metylenowy lub błękit tymolowy, lub fiolet krystaliczny 0,4 g; 

2. mieszanka następujących substancji: 

— keton metylowoetylowy 2 litry, 

— keton metylowoizobutylowy 3 litry; 

3. mieszanka następujących substancji: 

— aceton 3 litry, 

— benzoesan denatonium 2 gramy; 

4. octan etylu 10 litrów. 

Minimalna ilość na 100 litrów odwodnionego alkoholu etylowego (zawierającego maksymalnie 0,5 % wody): 

1. benzyna lub ropa naftowa minimalnie 5 litrów i maksymalnie 7 litrów.”.
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