
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 16 września 2011 r. 

w sprawie stosowania przepisów o kontroli i przemieszczaniu określonych dyrektywą Rady 
2008/118/WE w odniesieniu do wyrobów objętych kodem CN 3811, zgodnie z art. 20 ust. 2 

dyrektywy Rady 2003/96/WE 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6423) 

(2011/545/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Rady 2003/96/WE z dnia 
27 października 2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnoto
wych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania 
produktów energetycznych i energii elektrycznej ( 1 ), w 
szczególności jej art. 20 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Na podstawie art. 20 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE 
władze niderlandzkie poinformowały Komisję, że niesto
sowanie przepisów o kontroli i przemieszczaniu, okre 
ślonych dyrektywą Rady 2008/118/WE z dnia 
16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczą
cych podatku akcyzowego, uchylającą dyrektywę 
92/12/EWG ( 2 ), w odniesieniu do dodatków objętych 
kodem CN 3811 Nomenklatury scalonej, zmienionej 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2031/2001 z dnia 
6 sierpnia 2001 r. zmieniającym załącznik I do rozpo
rządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenkla
tury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej 
Taryfy Celnej ( 3 ), które podlegają opodatkowaniu zgodnie 
z dyrektywą 2003/96/WE, może skutkować przypadkami 
uchylania się od opodatkowania, unikania zobowiązań 
podatkowych lub nadużyć podatkowych. W związku 
z tym władze niderlandzkie wystąpiły o włączenie kodu 
CN 3811 do przepisów o kontroli i przemieszczaniu 
określonych dyrektywą 2008/118/WE. 

(2) Komisja przesłała wniosek władz niderlandzkich pozos
tałym państwom członkowskim. 

(3) Biorąc pod uwagę ryzyko uchylania się od opodatko
wania, unikania zobowiązań podatkowych lub nadużyć 
podatkowych, produkty objęte kodem CN 3811 powinny 
podlegać przepisom dotyczącym kontroli i 
przemieszczania określonym dyrektywą 2008/118/WE. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Podatku Akcyzowego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 dyrektywy 2003/96/WE produkty 
objęte kodem CN 3811 podlegają przepisom o kontroli 
i przemieszczaniu określonym dyrektywą 2008/118/WE. 

Artykuł 2 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 lipca 2012 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Algirdas ŠEMETA 
Członek Komisji
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