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II
(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 297/2010
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony
lotnictwa cywilnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

określono szczegółowo metody dozwolone dla kontroli
bezpieczeństwa bagażu, ładunku i poczty, które mają być
załadowane do luku bagażowego statku powietrznego.
Okresowo konieczne jest uwzględnienie dodatkowych
metod kontroli bezpieczeństwa, w przypadku których
udowodniono skuteczność w zakresie kontroli bezpie
czeństwa niektórych lub wszystkich rodzajów ładunku,
oraz zapewnienie podstaw prawnych dla opracowania
szczegółowych środków wykonawczych. Wykrywacze
metali uznaje się za skuteczną metodę kontroli bezpie
czeństwa pewnych rodzajów ładunków.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspól
nych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego
i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (1),
w szczególności jego art. 4 ust. 2,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Należy przyjąć ogólne środki uzupełniające wspólne
podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego
w zakresie kontroli bezpieczeństwa, kontroli dostępu
oraz innych środków kontroli w zakresie ochrony, jak
również w zakresie przedmiotów zabronionych, uznania
równoważności państw trzecich, rekrutacji personelu,
szkolenia, specjalnych procedur ochrony oraz zwolnień
ze środków kontroli w zakresie ochrony.

(2)

Tego rodzaju środki ogólne są niezbędne w celu osiąg
nięcia jednolitego poziomu ochrony lotnictwa w Unii
Europejskiej, aby chronić osoby podróżujące przed
aktami bezprawnej ingerencji. Jednolity obszar ochrony
stanowi
główne
ułatwienie
przewidziane
w prawodawstwie UE. Harmonizacja metod kontroli
bezpieczeństwa jest zatem niezbędna w celu utrzymania
jednolitego obszaru ochrony w UE, z uwzględnieniem
płynów, aerozoli i żeli, bez uszczerbku dla korzyści
wynikających dla obywateli UE z tytułu jednolitego
rynku lotniczego.

(3)

W części A pkt 3 załącznika do rozporządzenia Komisji
(WE) nr 272/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r., uzupeł
niającego wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa
cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 (2),

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.
(2) Dz.U. L 91 z 3.4.2009, s. 7.

(4)

W rozporządzeniu (WE) nr 272/2009 nie przewiduje się
uznania płynów, aerozoli i żeli za kategorię przed
miotów, których wnoszenia do stref zastrzeżonych
lotniska i na pokład statków powietrznych można
zabronić. W rozporządzeniu (WE) nr 272/2009 nało
żono natomiast wymóg, aby metody, w tym technologie
wykrywania płynnych materiałów wybuchowych, zostały
wprowadzone w portach lotniczych na obszarze całej UE
jak najszybciej, a w każdym razie najpóźniej do dnia
29 kwietnia 2010 r.

(5)

Obecnie nadeszła właściwa pora, aby znieść ograniczenia
dotyczące płynów, aerozoli i żeli, poprzez stopniowe
przejście od zakazu obejmującego większość płynów do
systemu wykrywania płynnych materiałów wybucho
wych. W tym celu są potrzebne ustalenia przejściowe
dotyczące okresu po kwietniu 2010 r., aby stopniowo
wprowadzić metody detekcji, w tym technologie, we
wszystkich portach lotniczych UE, nie powodując zagro
żenia dla ochrony lotnictwa. Starania organów ścigania,
mające na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom
terrorystycznym w przyszłości, wymagają posiadania
skutecznego mechanizmu do czasu, gdy będzie możliwe
zainstalowanie niezawodnych urządzeń wykrywających.
Potrzebne jest zatem nowe podejście. Należy je wprowa
dzić do dnia 29 kwietnia 2013 r. – terminu, w którym
wszystkie porty lotnicze powinny mieć zdolność do
prowadzenia kontroli płynów, aerozoli i żeli.
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Takie podejście nie powinno jednak stanowić przeszkody
dla portów lotniczych w zakresie wprowadzania
i użytkowania urządzeń we wcześniejszych terminach,
pod warunkiem że urządzenia te spełniają normy okre
ślone w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję.
W ten sposób porty lotnicze mogłyby usprawnić prze
wożenie płynów, aerozoli i żeli przez odlatujących pasa
żerów dzięki wyposażeniu, przykładowo, jednego stano
wiska kontroli bezpieczeństwa w urządzenia do wykry
wania płynnych materiałów wybuchowych. Niektóre
porty lotnicze mogą ponadto podjąć decyzję
o wcześniejszej instalacji bardziej zaawansowanych urzą
dzeń.
Uwzględniając potrzebę zachowania elastyczności
w zakresie stosowania środków ochrony w portach lotni
czych, podstawowe zasady ochrony lotnictwa cywilnego
pozostają całkowicie neutralne technologicznie. Państwa
członkowskie i porty lotnicze mogą dokonać wyboru
technologii,
które
mają
zostać
wprowadzone
i stosowane w portach lotniczych w najbardziej
skuteczny i sprawny sposób, spośród możliwych
rozwiązań przedstawionych w rozporządzeniu (WE) nr
272/2009 zmienionym niniejszym rozporządzeniem.
Użytkowanie urządzeń kontroli mających zdolność do
wykrywania płynnych materiałów wybuchowych nakłada
na porty lotnicze lub inne podmioty odpowiedzialne za
ochronę lotnictwa wymóg zakupu i wprowadzenia urzą
dzeń o udokumentowanej zgodności z normami tech
nicznym przyjętymi na mocy art. 4 ust. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 300/2008. Państwa członkowskie
powinny zapewnić spełnienie wszystkich wymogów
prawnych umożliwiających terminowe wprowadzenie
tych urządzeń, aby dotrzymać terminów, o których
mowa w niniejszym rozporządzeniu.
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na stopniowe wprowadzenie środków dotyczących
płynów, aerozoli i żeli wnoszonych do stref zastrzeżo
nych lotniska lub na pokład statków powietrznych
w ograniczonym okresie, aby uniknąć obniżenia norm
ochrony.
(11)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 272/2009.

(12)

Rozwój sytuacji w zakresie technologii lub przepisów
zarówno na poziomie UE, jak i na poziomie międzyna
rodowym może mieć wpływ na terminy określone
w niniejszym rozporządzeniu. W stosownych przypad
kach Komisja może przedstawić wnioski dotyczące
zmian, uwzględniając w szczególności sprawność urzą
dzeń oraz ułatwienia ruchu pasażerów.

(13)

Rozporządzenie (WE) nr 300/2008 stosuje się w pełni
od daty określonej w przepisach wykonawczych przyję
tych zgodnie z procedurami określonymi w art. 4 ust. 2
i 3 tego rozporządzenia, lecz nie później niż z dniem
29 kwietnia 2010 r. Niniejsze rozporządzenie powinno
zatem obowiązywać od dnia 29 kwietnia 2010 r. wraz
z rozporządzeniem (WE) nr 300/2008 oraz jego aktami
uzupełniającymi i wykonawczymi.

(14)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Lotnictwa Cywilnego usta
nowionego na mocy art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE)
nr 300/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
(9)

(10)

W okresie przejściowym należy precyzyjnie informować
pasażerów, które porty lotnicze UE stosują kontrole
bezpieczeństwa płynów. Porty lotnicze i przewoźnicy
lotniczy powinny ze sobą współpracować w zakresie
zagwarantowania sytuacji, w której konfiskaty płynów,
aerozoli i żeli byłyby ostatecznością.
Środki ogólne, które przewidziano w rozporządzeniu
(WE) nr 272/2009, należy zmienić w celu wprowadzenia
przepisów umożliwiających użycie, w stosownych przy
padkach, wykrywaczy metali do kontroli bezpieczeństwa
bagażu rejestrowanego, ładunku i poczty oraz zezwolenia

W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia
2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
W załączniku do rozporządzenia (WE) nr 272/2009 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A pkt 3 lit. f) i g) otrzymują brzmienie:
„f) detektory śladowych ilości materiałów wybuchowych (ETD);
g) komora symulacyjna; oraz
h) wykrywacze metali.”;
2) po części B dodaje się część B1 w brzmieniu:
„CZĘŚĆ B1
Płyny, aerozole i żele
Zezwala się na wnoszenie płynów, aerozoli i żeli do stref zastrzeżonych lotniska oraz na pokład statków powietrz
nych, pod warunkiem że zostaną one poddane kontroli bezpieczeństwa lub wyłączone spod kontroli bezpieczeństwa
zgodnie z wymogami przepisów wykonawczych przyjętych na mocy art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.
1. Do dnia 29 kwietnia 2011 r. wnoszenie płynów, aerozoli i żeli nabytych w porcie lotniczym w państwie trzecim
lub na pokładzie statku powietrznego przewoźnika lotniczego spoza Wspólnoty do stref zastrzeżonych lotniska
lub na pokład statku powietrznego jest dozwolone, pod warunkiem że płyn jest zapakowany w torbę spełniającą
wymogi zalecanych wytycznych kontroli bezpieczeństwa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, a w
torbie znajduje się odpowiedni dowód zakupu z ostatnich trzydziestu sześciu godzin w strefie operacyjnej lotniska
lub na pokładzie statku powietrznego. Podlegają one kontroli bezpieczeństwa zgodnie z wymogami przepisów
wykonawczych przyjętych na mocy art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.
2. W terminie do dnia 29 kwietnia 2013 r. wszystkie porty lotnicze kontrolują płyny, aerozole i żele zgodnie
z wymogami przepisów wykonawczych przyjętych na mocy art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008.
3. Państwa członkowskie zapewniają spełnienie wszystkich wymogów prawnych umożliwiających terminowe wpro
wadzenie urządzeń kontroli płynów zgodnych z wymogami przepisów wykonawczych przyjętych na mocy art. 4
ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 300/2008, aby dotrzymać terminów, o których mowa w pkt 1 i 2.
Pasażerów informuje się precyzyjnie o portach lotniczych, w których mogą wnosić płyny, aerozole i żele do stref
zastrzeżonych lotniska i na pokład statków powietrznych oraz o warunkach z tym związanych.”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 298/2010
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 w odniesieniu do przedłużenia odstępstw
umożliwiających wprowadzanie do obrotu produktów biobójczych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
KOMISJA EUROPEJSKA,

(4)

Dyrektywa
98/8/WE,
zmieniona
dyrektywą
2009/107/WE (3), przedłuża program przeglądu do dnia
14 maja 2014 r.

(5)

Z uwagi na spójność należy dostosować okres obowią
zywania odstępstw przewidzianych w art. 5 i 6 rozpo
rządzenia (WE) nr 1451/2007 do czasu realizacji
programu przeglądu.

(6)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1451/2007.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Biobój
czych,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotyczącą wprowadzania do
obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jej art. 16
ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

(3)

W załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr
1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej
fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16
ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów
biobójczych (2) określono wyczerpujący wykaz substancji
czynnych będących w obrocie, które mają podlegać
ocenie w ramach programu pracy mającego na celu
systematyczną ocenę substancji czynnych będących
w obrocie, zwanego dalej „programem przeglądu”,
i zakazano wprowadzania na rynek produktów biobój
czych zawierających substancje czynne, których nie
wymieniono w tym załączniku lub w załącznikach
I lub IA do dyrektywy 98/8/WE.

Rozporządzenie (WE) nr 1451/2007 upoważnia Komisję
do przyznawania odstępstw od tego zakazu,
w przypadkach gdy państwo członkowskie uważa daną
substancję czynną za istotną ze względu na ochronę
zdrowia, bezpieczeństwo i ochronę dziedzictwa kulturo
wego lub mającą zasadnicze znaczenie dla funkcjono
wania społeczeństwa, w świetle braku odpowiednich,
z technicznego lub gospodarczego punktu widzenia,
rozwiązań zastępczych lub substytutów możliwych do
przyjęcia z punktu widzenia ochrony środowiska lub
zdrowia, oraz przewiduje, że państwa członkowskie
mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu substancji
czynnych składających się wyłącznie z żywności lub
pasz przeznaczonych do stosowania jako środki przycią
gające lub odstraszające w produktach typu 19.

Wymienione odstępstwa można obecnie stosować
najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r., bowiem realizacja
programu przeglądu była początkowo zaplanowana do
tego terminu.

(1) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.
(2) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W rozporządzeniu (WE) nr 1451/2007 wprowadza się nastę
pujące zmiany:
1) art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3.
Uwzględniając otrzymane uwagi, Komisja może przy
znać odstępstwo od art. 4 ust. 1, zezwalając na wprowa
dzanie danej substancji do obrotu we wnioskującym
państwie członkowskim najpóźniej do terminu, o którym
mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE,
pod warunkiem że zainteresowane państwa członkowskie:
a) zapewnią, że dalsze stosowanie substancji będzie
możliwe jedynie, gdy zawierające ją produkty zostały
dopuszczone do obrotu zgodnie z ich podstawowym
zastosowaniem;
b) dojdą do wniosku, że – uwzględniając wszelkie dostępne
informacje – należy uznać, że dalsze stosowanie nie
będzie miało niepożądanych skutków dla zdrowia ludzi
lub zwierząt lub dla środowiska;
c) przy udzielaniu zatwierdzenia nałożą obowiązek stoso
wania wszelkich stosownych środków ograniczających
ryzyko;
(3) Dz.U. L 262 z 6.10.2009, s. 40.
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d) zagwarantują, że zatwierdzone w ten sposób produkty
biobójcze, pozostające w obrocie po dniu 1 września
2006 r., zostaną opatrzone nowymi etykietami w celu
uwzględnienia warunków stosowania określonych przez
państwa członkowskie zgodnie z niniejszym ustępem;
oraz
e) w stosownych przypadkach dbają o to, aby podmioty,
które uzyskały pozwolenia, lub zainteresowane państwa
członkowskie poszukiwały rozwiązań zastępczych lub
opracowały dokumentację w celu przedłożenia jej
zgodnie z procedurą określoną w art. 11 dyrektywy
98/8/WE, najpóźniej na dwa lata przed terminem,
o którym mowa w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrek
tywy 98/8/WE.”;

L 90/5

2) w art. 6 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:
„W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 państwa członkow
skie mogą zezwolić, najpóźniej do terminu, o którym mowa
w art. 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE, na
wprowadzanie do obrotu danej substancji czynnej składa
jącej się wyłącznie z żywności lub pasz przeznaczonych
do stosowania jako środki przyciągające lub odstraszające
w produktach typu 19.”.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 9 kwietnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 299/2010
z dnia 9 kwietnia 2010 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych
owoców i warzyw
a także mając na uwadze, co następuje:

KOMISJA EUROPEJSKA,

Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych
Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan
dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich,
w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części
A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia
2010 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 9 kwietnia 2010 r.
W imieniu Komisji,
za Przewodniczącego,
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Standardowa stawka celna
w przywozie

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

160,8
113,1
135,9
140,7
115,0
133,1

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

92,1
75,2
126,1
97,8

0709 90 70

MA
TR
ZZ

64,6
115,1
89,9

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

48,9
50,4
49,9
56,1
65,2
54,1

0805 50 10

EG
IL
TR
ZA
ZZ

65,1
66,2
63,8
71,7
66,7

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
NZ
US
UY
ZA
ZZ

94,9
84,8
112,7
87,6
73,9
22,1
123,3
131,8
74,3
82,6
88,8

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

84,6
111,3
52,9
85,9
83,7

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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DECYZJE
DECYZJA RADY 2010/212/WPZiB
z dnia 29 marca 2010 r.
dotycząca stanowiska Unii Europejskiej na konferencję przeglądową 2010 stron Układu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(5)

Spotykając się na szczeblu szefów państw i rządów, Rada
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1887 (2009),
w której: postanowiono dążyć do tego, żeby świat,
w którym wszyscy żyjemy, stał się bezpieczniejszy,
oraz do stworzenia warunków umożliwiających istnienie
świata bez broni jądrowej zgodnie z celami układu NPT,
wspierając stabilność międzynarodową na podstawie
zasady takiego samego bezpieczeństwa dla wszystkich,
wzywając wszystkie państwa, które nie są stronami
układu NPT, aby do niego przystąpiły jako państwa
strony nieposiadające broni jądrowej oraz wzywając
państwa strony układu NPT, aby w pełni dotrzymywały
wszystkich swoich zobowiązań i wypełniły swoje
obowiązki wynikające z układu NPT i aby współpraco
wały ze sobą z myślą o tym, aby konferencja przeglą
dowa 2010 układu NPT mogła z powodzeniem
wzmocnić postanowienia układu NPT oraz wytyczyć
realistyczne i osiągalne cele w odniesieniu do jego
wszystkich trzech filarów: nieproliferacji, pokojowego
wykorzystania energii jądrowej i rozbrojenia.

(6)

Począwszy od roku 2004, Rada przyjęła kilka wspólnych
działań dotyczących wspierania działań Międzynarodowej
Agencji Energii Atomowej (MAEA) w dziedzinie bezpie
czeństwa jądrowego i weryfikacji oraz w ramach wdra
żania strategii UE przeciwko rozprzestrzenianiu broni
masowego rażenia – ostatnie z takich działań to wspólne
działanie 2008/314/WPZiB (3).

(7)

W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada przyjęła konkluzje Rady
na temat wkładu UE w wysokości do 25 mln EUR
w stworzenie banku paliwa jądrowego MAEA.

(8)

Począwszy od roku 2006, Rada przyjęła kilka wspólnych
działań w sprawie wsparcia działań Komisji Przygoto
wawczej Organizacji Traktatu o całkowitym zakazie
prób jądrowych w celu zwiększenia jej zdolności moni
torowania i oceny. Ostatnie z takich działań to wspólne
działanie 2008/588/WPZiB (4). Ponadto Rada wspierała
szybkie wejście w życie i upowszechnienie Traktatu
o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT).

(9)

Prezydent Stanów Zjednoczonych zwołał na dzień
13 kwietnia 2010 r. szczyt w sprawie bezpieczeństwa
jądrowego, który ma przyczynić się do zwiększenia zaan
gażowania na rzecz globalnego bezpieczeństwa jądro
wego, w tym przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem
jądrowym.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 29,
a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia
Europejska
nadal
uznaje
Układ
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (układ NPT) za
zasadniczy element światowego systemu nieproliferacji,
podstawowy fundament realizacji rozbrojenia jądrowego
zgodnie z art. VI NPT oraz za istotny element dalszego
rozwoju zastosowania energii jądrowej do celów pokojo
wych.

(2)

W dniu 12 grudnia 2003 r. Rada Europejska przyjęła
strategię UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego
rażenia, której celem było uregulowanie działań w tej
dziedzinie. W dniu 8 grudnia 2008 r. Rada przyjęła
dokument pt. „Nowe kierunki działań Unii Europejskiej
na rzecz zwalczania rozprzestrzeniania broni masowego
rażenia i systemów jej przenoszenia”.

(3)

(4)

W dniu 12 grudnia 2008 r. Rada Europejska zatwierdziła
oświadczenie w sprawie umocnienia bezpieczeństwa
międzynarodowego, w którym potwierdziła swoją deter
minację w walce z rozprzestrzenianiem broni masowego
rażenia i środków jej przenoszenia oraz poparła
konkretne i realistyczne inicjatywy w zakresie rozbro
jenia, które Unia przedłożyła Zgromadzeniu Ogólnemu
Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych przyjęła jednogłośnie rezolucję nr 1540 (2004),
w której rozprzestrzenianie broni masowego rażenia
i środków jej przenoszenia przedstawiono jako zagro
żenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
W dniu 12 czerwca 2006 r. Rada przyjęła wspólne dzia
łanie 2006/419/WPZiB (1), a w dniu 14 maja 2008 r. –
wspólne działanie 2008/368/WPZiB (2), obydwa wspiera
jące wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organi
zacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004)
w ramach realizacji strategii UE przeciwko rozprzestrze
nianiu broni masowego rażenia.

(1) Dz.U. L 165 z 17.6.2006, s. 30.
(2) Dz.U. L 127 z 15.5.2008, s. 78.

(3) Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 62.
(4) Dz.U. L 189 z 17.7.2008, s. 28.
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Podczas konferencji przeglądowej i przedłużającej
w 1995 r. układu NPT przyjęto decyzje w sprawie:
bezterminowego przedłużenia układu NPT, zasad
i celów dotyczących nierozprzestrzeniania broni jądrowej
i rozbrojenia jądrowego, usprawnienia procedury prze
glądu układu NPT oraz rezolucji w sprawie Bliskiego
Wschodu.

(11)

Podczas konferencji przeglądowej 2000 układu NPT
przyjęto dokument końcowy.

(12)

W dniu 25 kwietnia 2005 r. Rada przyjęła wspólne
stanowisko 2005/329/WPZiB dotyczące konferencji
przeglądowej
2005
stron
Układu
o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (1).

(13)

Zorganizowano trzy sesje komitetu przygotowawczego
konferencji przeglądowej 2010 układu NPT: w dniach
30 kwietnia – 11 maja 2007 r. w Wiedniu,
28 kwietnia – 9 maja 2008 r. w Genewie oraz 4 –
15 maja 2009 r. w Nowym Jorku.

(14)

W świetle wyników konferencji przeglądowej 2000
układu NPT, konferencji przeglądowej 2005 układu
NPT i dyskusji przeprowadzonych podczas trzech sesji
komitetu przygotowawczego konferencji przeglądowej
2010 układu NPT, a także mając na uwadze obecną
sytuację, należy uaktualnić i doprecyzować zarówno
cele
określone
we
wspólnym
stanowisku
2000/329/WPZiB, jak i inicjatywy podejmowane na
jego podstawie,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
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Artykuł 2
Podczas konferencji przeglądowej 2010 układu NPT Unia dąży
w szczególności do zapewnienia, by państwa strony układu NPT
(„państwa strony”) zajęły się następującymi priorytetami:
1) potwierdzenie przez wszystkie państwa strony zobowiązania
do wykonania ich obowiązków i osiągnięcia celów wynika
jących z układu NPT oraz do dążenia do upowszechniania
układu NPT;
2) skuteczniejsze wdrażanie układu NPT dzięki przyjęciu
zestawu konkretnych, skutecznych, pragmatycznych
i przyjętych za obopólną zgodą środków służących wzmoc
nieniu międzynarodowych wysiłków na rzecz walki
z proliferacją, dalszemu rozbrojeniu i odpowiedzialnemu
rozwojowi pokojowego wykorzystania energii jądrowej,
a także czynienie postępów w zakresie wdrażania rezolucji
układu NPT z 1995 r. w sprawie Bliskiego Wschodu;
3) potwierdzenie zobowiązania w zakresie kontroli zbrojeń
jądrowych i rozbrojenia oraz podkreślenie potrzeby osią
gania konkretnych postępów w tych procesach, zwłaszcza
przez dalsze ogólne redukowanie światowych zapasów
broni jądrowej, zgodnie z art. VI układu NPT,
z uwzględnieniem szczególnej odpowiedzialności państw,
które posiadają największy arsenał takiej broni, oraz osiąg
nięcie porozumienia w sprawie konkretnych i wczesnych
działań, takich jak zapewnienie szybkiego wejścia w życie
Traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych (CTBT)
i rozpoczęcie prowadzonych – w ramach konferencji
rozbrojeniowej – negocjacji w sprawie Traktatu o zakazie
produkcji materiałów rozszczepialnych do broni jądrowej
lub innych wybuchowych urządzeń jądrowych (FMCT),
które to działania są niezbędne do zrealizowania
obowiązków i celu końcowego wynikających z art. VI
układu NPT;

Artykuł 1
Unia dąży do wzmocnienia międzynarodowego systemu niepro
liferacji
poprzez
upowszechnianie
konkretnych
i zrównoważonych wyników konferencji przeglądowej 2010
stron Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (układ
NPT), co powinno pomóc w osiągnięciu wymiernych
i realistycznych postępów w zakresie celów określonych
w układzie NPT.
Aby osiągnąć ten cel, Unia dąży do tego, aby poparcie uzyskało
w szczególności przyjęcie zestawu konkretnych, skutecznych,
pragmatycznych i przyjętych za obopólną zgodą środków
służących zwiększeniu międzynarodowych wysiłków na rzecz
nieproliferacji, dalszemu rozbrojeniu, a także odpowiedzialnemu
rozwojowi pokojowego wykorzystania energii jądrowej przez
kraje, które chcą zwiększyć swoje zdolności w tej dziedzinie.
W tym celu Unia opracowała i przedłożyła Konferencji przeglą
dowej 2010 układu NPT dokument roboczy zawierający dale
kosiężne plany UE w zakresie wszystkich trzech filarów NPT (2);
propozycje te zostaną włączone do ambitnego planu działania,
który ma zostać przyjęty podczas konferencji przeglądowej
2010 układu NPT.
(1) Dz.U. L 106 z 27.4.2005, s. 32.
(2) NPT/CONF.2010/PC.III/WP.26.

4) zwiększenie skuteczności i wszechstronności systemu
nieproliferacji: standardem weryfikacji powinno stać się
zawarcie ogólnego porozumienia o zabezpieczeniach wraz
z protokołem dodatkowym, zgodnie z art. III układu NPT;
5) wzmocnienie układu NPT, dzięki wspólnemu porozumieniu
państw stron co do tego, w jaki sposób skutecznie reagować
na przypadki wycofywania się państw stron z układu NPT;
6) utrzymywanie w mocy układu NPT, przy uwzględnieniu
obecnych najważniejszych wyzwań w dziedzinie proliferacji,
w szczególności w Koreańskiej Republice Ludowo-Demokra
tycznej i w Islamskiej Republice Iranu, dzięki wspólnemu
porozumieniu państw stron co do tego, w jaki sposób
zdecydowanie i skutecznie reagować na przypadki jego
nieprzestrzegania;
7) zwiększanie akceptacji i poparcia dla koncepcji odpowie
dzialnego rozwijania pokojowego wykorzystania energii
jądrowej w warunkach najlepiej gwarantujących bezpieczeń
stwo, ochronę i nieproliferację, jak również wielostronnych
rozwiązań w zakresie jądrowego cyklu paliwowego.
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Artykuł 3
Aby osiągnąć cel określony w art. 1 i priorytety zdefiniowane
w art. 2, Unia:
a) bierze udział w przeprowadzeniu uporządkowanego
i wyważonego przeglądu funkcjonowania układu NPT na
konferencji przeglądowej 2010 układu NPT, w tym
w weryfikacji, jak państwa strony wykonują zobowiązania
wynikające z układu NPT, oraz w określeniu dziedzin,
w których należy dążyć do osiągnięcia dalszych postępów
w przyszłości, i środków podejmowanych w tym zakresie,
zwłaszcza z myślą o konferencji przeglądowej 2015 układu
NPT;
b) przyczynia się do osiągnięcia konsensusu na podstawie ram
prawnych ustanowionych układem NPT, popierając decyzje
i rezolucje dotyczące Bliskiego Wschodu przyjęte na konfe
rencji przeglądowej i przedłużającej 1995 układu NPT oraz
dokument końcowy konferencji przeglądowej 2000 układu
NPT, a także bierze pod uwagę bieżącą sytuację i wspiera,
między innymi, następujące kwestie o zasadniczym
znaczeniu:
1) podejmowanie wysiłków w celu zachowania integral
ności układu NPT oraz zwiększenia jego oddziaływania
i usprawnienia jego wdrażania;
2) uznanie, że układ NPT stanowi wyjątkowy
i niezastąpiony wielostronny instrument służący zacho
waniu i umocnieniu międzynarodowego pokoju, bezpie
czeństwa i stabilności, ze względu na to, że tworzy on
ramy prawne, które służą zapobieganiu rozprzestrze
nianiu broni jądrowej i dalszemu opracowywaniu
systemu kontroli gwarantującemu wykorzystanie energii
jądrowej przez państwa nieposiadające broni jądrowej
wyłącznie do celów pokojowych, oraz stanowi podsta
wowy fundament dalszego rozbrojenia jądrowego
zgodnie z jego art. VI i ważny element w dalszym
rozwoju zastosowania energii jądrowej do celów poko
jowych; jednocześnie należy podkreślić, że układ NPT,
w tym jego trzy wzajemnie się uzupełniające filary,
reprezentuje interesy w zakresie bezpieczeństwa
wspólne dla wszystkich państw stron;
3) podkreślanie bezwzględnej konieczności pełnego prze
strzegania wszystkich postanowień układu NPT przez
wszystkie państwa strony;
4) podkreślanie potrzeby, by polityki i strategie państw
stron były spójne z postanowieniami układu NPT;
5) działania na rzecz upowszechniania układu NPT;
wezwanie wszystkich państw niebędących stronami
układu NPT do bezzwłocznego przystąpienia do tego
układu jako państwa strony nieposiadające broni
jądrowej, a także do przestrzegania jego postanowień
i wypełniania zobowiązań w zakresie nieproliferacji
i rozbrojenia jeszcze przed przystąpieniem;
6) uznanie
wkładu
społeczeństwa
obywatelskiego
w upowszechnianie zasad i celów układu NPT;
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7) potwierdzenie zobowiązania do dążenia do tego, żeby
świat, w którym wszyscy żyjemy, stał się bezpieczniejszy,
oraz do stworzenia warunków umożliwiających istnienie
świata bez broni jądrowej, zgodnie z celami określonymi
w układzie NPT; przekonanie, że pośrednie kroki na
drodze prowadzącej do tego celu mogą również przy
czynić się do znaczącego wzrostu bezpieczeństwa
powszechnego;
8) przyjęcie z zadowoleniem znacznego zmniejszenia
zapasów broni jądrowej, które nastąpiło od czasu zakoń
czenia zimnej wojny, w tym w przypadku dwóch państw
członkowskich Unii; podkreślenie konieczności ogólnej
redukcji
arsenału
jądrowego
z
myślą
o przeprowadzeniu stopniowego i systematycznego
rozbrojenia jądrowego na mocy art. VI układu NPT,
z uwzględnieniem szczególnej odpowiedzialności państw
posiadających największy arsenał; w tym kontekście
przyjęcie z zadowoleniem rozpoczęcia negocjacji
w sprawie nowej umowy START między Stanami Zjed
noczonymi a Federacją Rosyjską; potwierdzenie, że
konieczne jest czynienie większych postępów
w zakresie zmniejszenia ich arsenału i redukcji goto
wości operacyjnej ich systemów broni jądrowej do mini
malnego niezbędnego poziomu;
9) w odniesieniu do broni jądrowej, która nie ma charak
teru strategicznego:
(i) wezwanie wszystkich państw stron posiadających
taką broń, aby uwzględniły ją w ogólnym procesie
kontroli zbrojeń i rozbrojenia, z myślą o redukcji
i likwidacji takiej broni z zachowaniem zasad prze
jrzystości, skutecznej kontroli i nieodwracalności;
(ii) przyznanie, że do osiągnięcia postępów w procesie
rozbrojenia jądrowego potrzebne są dalsze działania
w zakresie przejrzystości i budowania zaufania;
(iii) zachęcanie Stanów Zjednoczonych i Federacji Rosyj
skiej do dalszego rozwijania jednostronnych
inicjatyw prezydenckich z lat 1991/92 oraz do
uwzględnienia niestrategicznej broni jądrowej przy
kolejnej rundzie obustronnej redukcji posiadanej
przez nie broni jądrowej, co doprowadzi do obni
żenia pułapu ilości strategicznej i niestrategicznej
broni jądrowej znajdującej się w ich arsenałach;
10) uznanie stosowania zasady nieodwracalności, która ma
na celu wytyczenie kierunku dla wszystkich działań
w dziedzinie rozbrojenia jądrowego i kontroli zbrojeń,
jako wkładu w utrzymywanie i wzmacnianie międzyna
rodowego pokoju, bezpieczeństwa i stabilności,
uwzględniając te warunki;
11) uznanie znaczenia, z punktu widzenia rozbrojenia jądro
wego, programów zniszczenia i likwidacji broni
jądrowej oraz likwidacji materiałów rozszczepialnych
zdefiniowanych w ramach partnerstwa globalnego G-8;
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12) podejmowanie przez mocarstwa atomowe wysiłków
w dążeniach do wiarygodności i przejrzystości oraz
stosowanie innych środków budowy zaufania z myślą
o wspieraniu dalszych postępów w dziedzinie rozbro
jenia; wyrażenie w tym kontekście zadowolenia
w związku z faktem, że niektóre państwa posiadające
broń jądrową – w tym dwa państwa członkowskie Unii
– zwiększyły przejrzystość w odniesieniu do posiadanej
przez siebie broni jądrowej, oraz wezwanie pozostałych
państw do powielenia tego wzorca;
13) potwierdzenie również zobowiązania do prowadzenia
kontroli zbrojeń jądrowych i rozbrojenia jądrowego
zgodnie z postanowieniami układu oraz podkreślenie
konieczności zwiększenia wielostronnych wysiłków
i reaktywowania wielostronnych instrumentów, takich
jak konferencja rozbrojeniowa;
14) wezwanie państw do bezzwłocznego i bezwarunkowego
podpisania i ratyfikowania CTBT, w szczególności dzie
więciu pozostałych państw wymienionych w załączniku
II CTBT, które jeszcze tego nie zrobiły, mając na
uwadze, że CTBT stanowi zasadniczy element systemu
rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji oraz że powinien
on wejść jak najszybciej w życie; wyrażenie w tym
kontekście zadowolenia w związku z podjętymi
niedawno przez Stany Zjednoczone zobowiązaniami
do szybkiego ratyfikowania CTBT;
15) w oczekiwaniu na wejście w życie CTBT, wezwanie
wszystkich państw do przestrzegania moratorium na
przeprowadzanie prób jądrowych, do powstrzymania
się od wszelkich działań niezgodnych z obowiązkami
i postanowieniami zawartymi w CTBT oraz do jak
najszybszego demontażu – w sposób przejrzysty
i otwarty dla społeczności międzynarodowej – wszyst
kich obiektów służących próbom jądrowym; podkre
ślenie znaczenia i przyjęcie z zadowoleniem prac prowa
dzonych przez Komisję Przygotowawczą Organizacji
CTBT, zwłaszcza w zakresie międzynarodowego
systemu monitorowania;
16) wyrażenie zadowolenia w związku z przyjęciem w
2009 r. w drodze konsensusu programu prac konfe
rencji rozbrojeniowej oraz wezwanie w związku z tym
do bezzwłocznego rozpoczęcia i szybkiego zakończenia
negocjacji w sprawie FMCT, mając za podstawę doku
ment CD/1299 z dnia 24 marca 1995 r. i zawarty
w nim mandat, zgodnie z decyzją z dnia 29 maja
2009 r. konferencji rozbrojeniowej, mającej na celu
ustanowienie programu prac na sesje 2009 (dok.
CD/1864);
17) w oczekiwaniu na wejście w życie FMCT, wezwanie
wszystkich zainteresowanych państw do przyjęcia
i utrzymania w mocy natychmiastowego moratorium
na produkcję materiałów rozszczepialnych do broni
jądrowej lub innych wybuchowych urządzeń jądrowych,
jak również do demontażu obiektów służących do
produkcji materiałów rozszczepialnych do broni
jądrowej lub do przekształcenia tych obiektów do
celów wykluczających przeprowadzanie wybuchów
jądrowych; przyjęcie z zadowoleniem działania tych
spośród pięciu państw posiadających broń jądrową,
w szczególności państw członkowskich Unii, które
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wprowadziły takie moratoria i dokonały demontażu
wspomnianych obiektów;
18) wezwanie wszystkich zainteresowanych państw do
podjęcia stosownych działań praktycznych służących
zmniejszeniu ryzyka przypadkowej wojny jądrowej;
19) dalsza analiza kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla tych
państw stron, które nie posiadają broni jądrowej;
20) wezwanie państw posiadających broń jądrową do
potwierdzenia istniejących gwarancji bezpieczeństwa
określonych przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji
Narodów Zjednoczonych w rezolucji 984 (1995),
uznając, że takie gwarancje bezpieczeństwa wzmacniają
system nierozprzestrzeniania broni jądrowej, a także do
podpisania i ratyfikowania odpowiednich protokołów
do traktatów ustanawiających strefy wolne od broni
jądrowej, sporządzonych po przeprowadzeniu wymaga
nych konsultacji zgodnie z wytycznymi z 1999 r.
Komisji ONZ ds. Rozbrojenia (UNDC), uznając, że strefy
te mają dostęp do gwarancji bezpieczeństwa opartych na
traktatach;
21) podkreślenie konieczności czynienia dalszych postępów
w zakresie ogólnej kontroli zbrojeń i rozbrojenia oraz
wezwanie do dalszego rozwijania wszystkich aspektów
rozbrojenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa
powszechnego;
22) prowadzenie działań na rzecz rozpoczęcia konsultacji
w sprawie traktatu o zakazie pocisków ziemia-ziemia
krótkiego i średniego zasięgu;
23) wzywanie do upowszechniania i skutecznego wdrażania
przyjętego w Hadze kodeksu postępowania przeciwko
proliferacji rakiet balistycznych;
24) podkreślenie znaczenia upowszechniania i wdrażania
konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej,
konwencji o zakazie broni chemicznej oraz konwencji,
działań i inicjatyw przyczyniających się do kontroli
broni konwencjonalnej;
25) prowadzenie prac nad rozwiązaniem problemów zwią
zanych z niestabilnością i brakiem bezpieczeństwa
regionalnego oraz z sytuacjami konfliktowymi, które
często dają początek programom zbrojeniowym;
NIEPROLIFERACJA

26) przyznanie, że w ostatnich latach pojawiły się duże
wyzwania związane z rozprzestrzenianiem broni
jądrowej, zwłaszcza w Koreańskiej Republice LudowoDemokratycznej i w Islamskiej Republice Iranu, podkre
ślenie, że wspólnota międzynarodowa musi być gotowa
stawić czoła tym wyzwaniom, i zauważenie, że
w odpowiedzi na nie należy podjąć zdecydowane dzia
łania;
27) podkreślanie konieczności wzmocnienia roli Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych
jako ostatecznego arbitra, aby mogła ona podejmować
stosowne działania w przypadku niewypełniania
obowiązków wynikających z układu NPT, zgodnie ze
statutem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej
(MAEA), w tym stosować zabezpieczenia;
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28) zwrócenie uwagi na możliwe skutki, jakie dla świato
wego pokoju i bezpieczeństwa miałoby wycofanie się
z układu NPT; wezwanie wspólnoty międzynarodowej
do ukierunkowanego i szybkiego reagowania na przy
padki powiadomienia o wycofaniu się z układu NPT i na
skutki takiego wycofania; podkreślenie wymogu, aby
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczo
nych działała w sposób szybki, a zwłaszcza, aby podej
mowała niezwłoczne działania w przypadku powiado
mienia przez jakiekolwiek państwo stronę o tym, że
wycofuje się ono z układu NPT; wezwanie państw
stron układu NPT, aby wspierały przyjmowanie środków
w tym zakresie, w tym środków służących zachowaniu
odpowiednich zabezpieczeń MAEA w odniesieniu do
materiałów, sprzętu, technologii i obiektów jądrowych
mających służyć pokojowym celom;
29) w przypadku gdy MAEA nie jest w stanie dać wystar
czających gwarancji, że program jądrowy danego
państwa opracowano wyłącznie do celów pokojowych,
domaganie się zawieszenia współpracy w dziedzinie
energii jądrowej z tym państwem do czasu, gdy
MAEA będzie w stanie udzielić takich gwarancji;
30) wezwanie wszystkich państw w regionie Bliskiego
Wschodu do czynienia postępów m.in. w kierunku
utworzenia w tym regionie strefy, którą byłyby wstanie
skutecznie kontrolować, wolnej od broni jądrowej
i innej broni masowego rażenia i systemów jej przeno
szenia oraz wstrzymanie się od stosowania środków,
które uniemożliwiają osiągnięcie tego celu; uznanie
znaczenia wypracowania porozumienia co do konkret
nych działań stanowiących część procesu, który obej
muje wszystkie państwa tego regionu i który ma ułatwić
wdrażanie rezolucji układu NPT z 1995 r. w sprawie
Bliskiego Wschodu;
31) wezwanie wszystkich państw stron, a zwłaszcza państw
stron posiadających broń jądrową, by rozszerzyły
współpracę i podjęły wzmożone wysiłki na rzecz utwo
rzenia przez podmioty działające na Bliskim Wschodzie
strefy, którą byłyby w stanie skutecznie kontrolować
i która byłaby wolna od broni jądrowej i innej broni
masowego rażenia i systemów jej przenoszenia, zgodnie
z postanowieniami rezolucji układu NPT z 1995 roku
w sprawie Bliskiego Wschodu;
32) priorytetowe traktowanie wdrożenia systemu nieroz
przestrzeniania broni jądrowej w regionie Morza Śród
ziemnego, z uwagi na to, że bezpieczeństwo w Europie
związane jest z bezpieczeństwem w tym regionie;
33) uznanie stref wolnych od broni jądrowej utworzonych –
zgodnie z wytycznymi UNDC z 1999 r. – na podstawie
dobrowolnych ustaleń pomiędzy państwami danego
regionu za istotne dla pokoju i bezpieczeństwa;
34) podkreślanie konieczności zrobienia wszystkiego co
możliwe, aby zapobiec zagrożeniu terroryzmem
jądrowym, związanemu z potencjalnym dostępem terro
rystów do broni jądrowej lub materiałów jądrowych,
które mogą zostać użyte do produkcji bomb rozprasza
jących materiały radioaktywne, a także, w tym kontek
ście,
podkreślanie
konieczności
wypełniania
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obowiązków wynikających z rezolucji Rady Bezpieczeń
stwa Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540
(2004) i 1887 (2009), jak również wezwanie do zwięk
szenia bezpieczeństwa jądrowego źródeł o wysokim
stopniu promieniotwórczości;
35) wezwanie wszystkich państw, które jeszcze tego nie
zrobiły, do podpisania, ratyfikowania i wdrożenia
Międzynarodowej konwencji w sprawie zwalczania
aktów terroryzmu jądrowego, która stanowi ważną
część międzynarodowych ram prawnych służących
walce z zagrożeniami wynikającymi z terroryzmu jądro
wego;
36) w świetle zwiększonego zagrożenia związanego
z rozprzestrzenianiem broni jądrowej i terroryzmem –
wspieranie inicjatywy na rzecz partnerstwa globalnego
G-8, działalności MAEA i innych wielostronnych mecha
nizmów w tym zakresie, takich jak inicjatywa przeciwko
rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, światowa
inicjatywa na rzecz zwalczania terroryzmu jądrowego
i inicjatywa na rzecz zmniejszania zagrożeń globalnych;
przyjęcie z zadowoleniem celów w zakresie bezpieczeń
stwa, określonych podczas szczytu w sprawie global
nego bezpieczeństwa jądrowego;
37) uznanie, że ogólne porozumienia o zabezpieczeniach
wraz z protokołami dodatkowymi pełnią rolę czynnika
ograniczającego rozprzestrzenianie broni jądrowej
i wyznaczają obowiązujące obecnie standardy weryfi
kacji;
38) dalsza praca nad upowszechnianiem i wzmacnianiem
systemu zabezpieczeń MAEA, z myślą o ułatwieniu
wykrywania naruszeń obowiązków w zakresie nieproli
feracji, zwłaszcza dzięki przyjęciu i wdrożeniu przez
wszystkie zainteresowane państwa ogólnego porozu
mienia o zabezpieczeniach wraz z protokołem dodat
kowym oraz, w stosownych przypadkach, poprawionej
wersji tzw. protokołu w sprawie małych ilości, mając na
uwadze wzmocnienie systemu zabezpieczeń;
39) działanie na rzecz uznania przez konferencję przeglą
dową 2010 układu NPT i Radę Gubernatorów MAEA,
że zawarcie i wdrożenie ogólnego porozumienia
o zabezpieczeniach wraz z protokołem dodatkowym
stanowi obowiązujący obecnie standard weryfikacji
zgodnie z art. III układu NPT;
40) podkreślenie wyjątkowej roli, jaką pełni MAEA, kontro
lując, czy państwa dotrzymują swoich zobowiązań
w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej;
41) podkreślenie także istotnej roli, jaką pełni MAEA, poma
gając państwom – na ich wniosek – zwiększyć bezpie
czeństwo materiałów i obiektów jądrowych, oraz
wezwanie państw do wspierania działań MAEA;
42) uznanie znaczenia odpowiednich i skutecznych kontroli
eksportu zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa
Organizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004)
i nr 1887 (2009) oraz zgodnie z art. III. ust. 2 układu
NPT;
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43) przeprowadzanie na szczeblu krajowym skutecznych
kontroli w zakresie eksportu, tranzytu, przeładunku
i reeksportu oraz wdrażanie w tym celu odpowiednich
przepisów ustawowych i wykonawczych, a także podej
mowanie na szczeblu międzynarodowym i krajowym
zdecydowanych
działań
służących
walce
z finansowaniem proliferacji i kontrolowaniu dostępu
do niematerialnych transferów technologii;
44) wprowadzenie w życie skutecznych sankcji karnych
w odniesieniu do przypadków proliferacji w celu
powstrzymania nielegalnego eksportu, tranzytu, pośred
nictwa, handlu i związanych z nimi operacji finanso
wych – zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych nr 1540 (2004);
45) zachęcanie Komitetu Zanggera i Grupy Dostawców
Jądrowych (NSG) do dzielenia się swoimi doświadcze
niami w zakresie kontroli eksportu, dzięki czemu
wszystkie państwa będą mogły skorzystać zarówno
z ustaleń Komitetu Zanggera i wytycznych NSG, jak
i z wyników wdrożenia tych środków;
46) wskazanie na konieczność szybkiego zakończenia prac
nad poprawianiem wytycznych NSG, zwłaszcza
w zakresie zwiększenia kontroli w zakresie eksportu
technologii wzbogacania rudy i ponownego przerobu
paliwa jądrowego, oraz konieczność takiego pokiero
wania pracami na forum NSG, aby przestrzeganie proto
kołu dodatkowego było traktowane jako warunek
dostaw jądrowych;
47) wezwanie państw stron konwencji o ochronie fizycznej
materiałów jądrowych do jak najszybszego ratyfiko
wania zmian do tej konwencji, aby przyspieszyć jej
wejście w życie;
48) zachęcanie do opracowywania technologii, których nie
będzie można wykorzystywać do proliferacji i w odnie
sieniu do których będzie można stosować zabezpie
czenia;

WYKORZYSTYWANIE ENERGII JĄDROWEJ DO CELÓW POKOJO
WYCH

49) uznanie prawa państw stron do wykorzystywania
energii jądrowej do celów pokojowych, zgodnie
z art. IV układu NPT i z poszanowaniem jego art. I, II
i III, między innymi do produkcji energii elektrycznej
oraz w przemyśle, służbie zdrowia i w rolnictwie;
50) dalsze przywiązywanie wagi do tego, by zapewnić odpo
wiedzialny rozwój pokojowego wykorzystania energii
jądrowej w warunkach najlepiej gwarantujących bezpie
czeństwo, ochronę i nieproliferację;
51) zachęcanie w tym zakresie państw stron do potwier
dzenia i przestrzegania zasad i norm, regulujących
odpowiedzialny rozwój energii jądrowej wykorzysty
wanej do celów pokojowych;
52) podkreślenie znaczenia kontynuowania współpracy
międzynarodowej w celu zwiększenia bezpieczeństwa
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jądrowego, bezpiecznej gospodarki odpadami, ochrony
radiologicznej i odpowiedzialności cywilnej za szkody
jądrowe, a także wezwanie tych krajów, które jeszcze
tego nie zrobiły, aby jak najszybciej przystąpiły do
wszystkich stosownych konwencji i w pełni wywiązy
wały się z wynikających z tych konwencji zobowiązań;
53) wspieranie
krajowych,
dwustronnych
i międzynarodowych działań w zakresie szkoleń odpo
wiednio wykwalifikowanych pracowników, którzy są
potrzebni do zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju
pokojowego
korzystania
z
energii
jądrowej
w warunkach najlepiej gwarantujących bezpieczeństwo,
ochronę i nieproliferację;
54) głębokie przekonanie o korzyściach płynących
z wielostronnych rozwiązań w zakresie jądrowego
cyklu paliwowego, zgodnie z którymi mechanizmy
zabezpieczające, osobno lub wraz z innymi uzupełnia
jącymi mechanizmami, nie powinny naruszać równo
wagi istniejącego, dobrze funkcjonującego rynku,
powinny natomiast umożliwiać wykonywanie prawa
do pokojowego wykorzystania energii jądrowej, zapew
niając bezpieczeństwo dostaw paliwa jądrowego tym
państwom, które opracowują programy jądrowe
z uwzględnieniem warunków najlepiej gwarantujących
bezpieczeństwo, ochronę i nieproliferację;
55) uznanie, że dzięki niektórym inicjatywom, w tym utwo
rzeniu banku niskowzbogaconego uranu, który byłby
kontrolowany przez MAEA, możliwe będzie udostęp
nienie zainteresowanym państwom mechanizmów
zabezpieczających oraz łatwiejsze stanie się wypraco
wanie trwałych rozwiązań wielostronnych;
56) wspieranie
i
podejmowanie
dalszego
dialogu
i konsultacji w celu wyjaśnienia nierozstrzygniętych
kwestii i zwiększenia poparcia dla koncepcji wielostron
nych rozwiązań w zakresie jądrowego cyklu paliwo
wego.
Artykuł 4
Działania podejmowane przez Unię do celów art. 1, 2 i 3
obejmują:
a) stosowanie w odniesieniu do państw stron oraz,
w stosownych przypadkach, państw niebędących stronami
układu NPT zabiegów dyplomatycznych mających zwiększyć
poparcie tych państw dla celów określonych w art. 1, 2 i 3
niniejszej decyzji;
b) uzgadnianie przez państwa członkowskie projektów wnio
sków w sprawie kwestii merytorycznych przedkładanych
w imieniu Unii do rozpatrzenia przez państwa strony,
które mogłyby stanowić podstawę dla decyzji konferencji
przeglądowej 2010 układu NPT;
c) wydawanie przez Unię oświadczeń w ramach debaty ogólnej
oraz debat prowadzonych na forum trzech głównych komi
tetów i ich organów pomocniczych konferencji przeglądowej
2010 układu NPT.
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Artykuł 5
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Artykuł 6
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 marca 2010 r.
W imieniu Rady
E. ESPINOSA

Przewodniczący

10.4.2010

10.4.2010
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DECYZJA KOMISJI
z dnia 18 grudnia 2009 r.
w sprawie pomocy państwa C 34/07 (ex N 93/06) w sprawie wprowadzenia systemu podatku
tonażowego w międzynarodowym transporcie morskim w Polsce
(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10376)
(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/213/UE)
Komisja wezwała zainteresowane strony do przedsta
wienia uwag na temat przedmiotowego środka pomocy.

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
(TFUE), w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy (1),

(6)

Komisja otrzymała uwagi od jednej z zainteresowanych
stron (9). Przekazała je Polsce, ale ta nie skorzystała
z prawa ustosunkowania się do nich.

(7)

Po spotkaniu służb Komisji z władzami polskimi w dniu
14 stycznia 2009 r. polskie władze pismem z dnia
25 lutego 2009 r. (10) zobowiązały się do wprowadzenia
zmian w systemie podatku tonażowego w odniesieniu do
szeregu kwestii, co do których Komisja wyraziła zastrze
żenia w decyzji o wszczęciu formalnego postępowania
wyjaśniającego. I wreszcie, pismami datowanymi:
24 marca 2009 r. (11), 26 października 2009 r. (12)
oraz 9 grudnia 2009 r. (13), polskie władze przedłożyły
dalsze informacje.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo
darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),
po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag
zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy
mane odpowiedzi,
a także mając na uwadze, co następuje:
1. PROCEDURA
(1)

Pismem z dnia 1 lutego 2006 r. (3) Polska zgłosiła
Komisji wprowadzenie podatku tonażowego. Sprawa
została zarejestrowana pod numerem N 93/06.

(2)

Pismami datowanymi dnia 9 marca, 29 maja
i 14 listopada 2006 r. oraz 11 kwietnia 2007 r. (4)
służby Komisji wezwały polskie władze do udzielenia
dalszych informacji. Pismami datowanymi dnia
20 kwietnia, 9 maja i 6 września 2006 r. oraz
5 stycznia i 8 czerwca 2007 r. (5) polskie władze udzie
liły Komisji odpowiedzi. Ponadto w dniu 19 stycznia
2007 r. odbyło się spotkanie na szczeblu technicznym.

(3)

Pismem z dnia 12 września 2007 r. (6) Komisja poinfor
mowała Rzeczpospolitą Polską, że podjęła decyzję
o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego
określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku
z pomocą (dalej: „decyzja o wszczęciu postępowania”).

(4)

Polska przekazała swoje uwagi
18 października 2007 r. (7).

(5)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub
likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (8).

pismem

z

2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY
2.1. Streszczenie
(8)

dnia

(1) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu WE
stały się odpowiednio art. 107 i 108 TFUE. Oba zestawy postano
wień są zasadniczo identyczne w treści. Dla celów niniejszej decyzji
odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy, w odpowiednich przy
padkach, rozumieć jako odniesienia do art. 87 i 88 Traktatu WE.
(2) Dz.U. C 300 z 12.12.2007, s. 22.
(3) Zarejestrowanym pod nr ref. TREN(2006) A/12656.
(4) O numerach ref. TREN(2006) D/204393, D/210227, D/223420
i TREN(2007) D/307010.
(5) Zarejestrowanymi, odpowiednio, pod numerami ref. TREN(2006)
A/19774, A/22657, A/31398, oraz TREN(2007) A/21073
i A/34300.
(6) Zarejestrowanym pod nr ref. C(2007) 4016.
(7) Zarejestrowanym pod nr ref. TREN(2007) A/45675.
(8) Zob. przypis 2.

Podatek tonażowy ma na celu zastąpienie podatku
dochodowego od osób fizycznych albo podatku docho
dowego od osób prawnych w odniesieniu do
każdego
armatora
prowadzącego
działalność
w międzynarodowym transporcie morskim podatkiem
w postaci ryczałtu naliczonego na podstawie łącznej
pojemności netto wykorzystywanej przez niego floty.
Międzynarodowym transportem morskim jest transport
między portem polskim i portem zagranicznym, między
portami zagranicznymi, albo między portami polskimi,
pod warunkiem że podróż ta stanowi odcinek dalszej
podróży do portu zagranicznego. Zgodnie z obecną
ustawą o podatku tonażowym żegluga prowadzona
wyłącznie między portami leżącymi na terytorium Polski
(kabotaż) nie kwalifikuje się zatem do opodatkowania
podatkiem tonażowym w jego formie nadanej obecną
ustawą o podatku tonażowym.
2.2. System podatku tonażowego

(9)

(9 )
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Polski system podatku tonażowego określa ustawa z dnia
24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (14). Ustawa
ta ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. po
zatwierdzeniu systemu przez Komisję.
Zarejestrowane pod nr ref. TREN(2007) A/51337.
Zarejestrowanym pod nr ref. TREN(2009) A/10443.
Zarejestrowano pod nr ref. TREN(2009) A/13527.
Zarejestrowano pod nr ref. TREN(2009) A/34359.
Zarejestrowano pod nr ref. TREN(2009) A/38744.
Dziennik Ustaw nr 183/2006, poz. 1353.
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(10)

Ustawa o podatku tonażowym umożliwia zwolnienie
armatorów
objętych
podatkiem
tonażowym
z obowiązku uiszczania wpłat z zysku (w rozumieniu
ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finan
sowej przedsiębiorstw państwowych (15) i ustawy z dnia
1 grudnia 1995 r. o wpłatach z zysku przez jednooso
bowe spółki Skarbu Państwa (16) w odniesieniu do przy
chodów z działalności objętej takim podatkiem. Arma
torzy mają prawo wybrać opodatkowanie podatkiem
tonażowym, składając w tym celu specjalne oświad
czenie, w którym wybierają tę formę opodatkowania.

(11)

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku tonażowym
w przypadku każdego statku podlegającego opodatko
waniu podatkiem tonażowym zyski podlegające opodat
kowaniu uzyskane z kwalifikującej się działalności ustala
się jako kwotę ryczałtową obliczaną na podstawie pojem
ności netto w poniższy sposób: na każde 100 ton netto
(NT) i za każdy rozpoczęty okres 24 godzin odpowiada
jący okresowi eksploatacji w danym miesiącu statków
wszystkich armatorów, z których dochód podlega
opodatkowaniu podatkiem tonażowym:
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(16)

Osoby fizyczne lub osoby fizyczne będące wspólnikiem
spółki osobowej podlegające opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych miałyby uzyskać
możliwość odliczania od kwoty podatku tonażowego
kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne uiszczanych
w trakcie danego roku podatkowego (17) (art. 6 ustawy
o podatku tonażowym) i kwoty składek na ubezpieczenie
społeczne od podstawy opodatkowania podatkiem tona
żowym uiszczanych w trakcie danego roku podatko
wego (18) (art. 4 ust. 3 ustawy o podatku tonażowym).

(17)

Pismem z dnia 25 lutego 2009 r. polskie władze zobo
wiązały się do usunięcia z ustawy o podatku tonażowym
możliwości odliczania składek na ubezpieczenia zdro
wotne i społeczne w przypadku armatora, który jest
osobą fizyczną lub osobą fizyczną będącą wspólnikiem
spółki osobowej (19). Nie będzie zatem możliwości stoso
wania tych odliczeń, zaś dla wszystkich podmiotów
kwalifikujących się do opodatkowania podatkiem tona
żowym stosowana będzie ta sama metoda obliczania
podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym
i kwoty podatku tonażowego do zapłaty.
2.3. Kryteria kwalifikowalności

Pojemność netto statku

Do 1 000 NT

Równowartość 0,5 EUR za każde
100 NT

Od
1 001
10 000 NT

do

Równowartość 0,35 EUR za każde
100 NT powyżej 1 000 NT

Od
10 001
25 000 NT

do

Równowartość 0,20 EUR za każde
100 NT powyżej 10 000 NT

Od 25 001 NT

(12)

Stawki do obliczenia zryczałtowanego
przychodu

(18)

Równowartość 0,10 EUR za każde
100 NT powyżej 25 000 NT

Dla celów obliczeniowych pojemność netto statku
zaokrągla się w następujący sposób: pojemność mniejszą
niż 50 NT pomija się, a pojemność 50 NT i więcej
podwyższa się do pełnych 100 NT.

(13)

Wartość należnego podatku tonażowego oblicza się od
podstawy opodatkowania, do której stosuje się stawkę
19 %.

(14)

Kwota podatku tonażowego obliczona w euro podlega
przeliczeniu na złote polskie według ogłaszanego przez
Narodowy Bank Polski kursu średniego euro z ostatniego
dnia miesiąca, za który nalicza się ten podatek tonażowy.
Wysokość należnego podatku tonażowego oblicza się
bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

(15)

2.3.1. Kwalifikujące się statki

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatku tonażowym przy
chody ze sprzedaży statków uzyskane przez przedsię
biorstwo będące podatnikiem podatku tonażowego nie
mieszczą się w zakresie przychodów opodatkowanych
podatkiem tonażowym i będą opodatkowane stawką
ryczałtową 15 %, jeżeli w ciągu trzech lat nie zostaną
w całości wykorzystane do nabycia, remontu, moderni
zacji lub przebudowy innego statku.

(15) Dziennik Ustaw z 1992 r. nr 6, poz. 27 wraz z późniejszymi
zmianami.
(16) Dziennik Ustaw z 1995 r. nr 154, poz. 792.

Do opodatkowania podatkiem tonażowym kwalifikują się
wyłącznie statki morskie wpisane do polskiego rejestru
okrętowego. Kwalifikujący się statek jest zatem jednostką
o
przynależności
polskiej,
biorącą
udział
w międzynarodowym transporcie morskim, która spełnia
wszystkie wymogi żeglugi morskiej. Wymogiem uznania
za statek morski będzie zwykle certyfikacja danej jedno
stki zgodnie z Międzynarodową konwencją o liniach
ładunkowych
lub
Międzynarodową
konwencją
o bezpieczeństwie życia na morzu (zwaną dalej
konwencją SOLAS) (20).
2.3.2. Kwalifikujące się dziedziny działalności

(19)

Do opodatkowania podatkiem tonażowym kwalifikuje się
następująca działalność (21):
(i) transport ładunków lub pasażerów;
(ii) ratownictwo pełnomorskie;
(iii) holowanie pełnomorskie, pod warunkiem że co
najmniej 50 % przychodów z działalności faktycznie
wykonywanej przez holownik w ciągu roku podat
kowego uzyskano w wyniku transportu morskiego,
nie zaś holowania do portu i z portu;

(17) Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Dziennik Ustaw nr 210, poz. 2135, wraz z późniejszymi zmia
nami.
(18) Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubez
pieczeń społecznych; Dziennik Ustaw z 2007 r. nr 11, poz. 74
wraz z późniejszymi zmianami.
(19) Zob. art. 4 ust. 3–5, art. 6 i art. 12 ust. 3 przedmiotowej ustawy.
(20) Konwencja SOLAS została przyjęta przez Międzynarodową Organi
zację Morską (IMO) w Londynie dnia 1 listopada 1974 r. (wprowa
dzona w Polsce w Dzienniku Ustaw nr 61, poz. 318 i 319) wraz
z protokołem do tej samej konwencji, sporządzonym w Londynie
dnia 17 lutego 1978 r. (wprowadzonym w Polsce w Dzienniku
Ustaw z 1984 r. nr 61, poz. 320 i 321 oraz z 1986 r. nr 35,
poz. 177).
(21) Zob. art. 3 ust. 1 ustawy o podatku tonażowym.
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(iv) pogłębianie, pod warunkiem że 50 % przychodów
z całości działalności faktycznie wykonywanej
w ciągu roku przez pogłębiarkę stanowią przychody
z transportu wydobytych materiałów na pełnym
morzu.
(20)

Pismem z dnia 25 lutego 2009 r. polskie władze zobo
wiązały się do zmiany trzeciego i czwartego z przepisów
przytoczonych powyżej (22) przez wprowadzenie kryte
rium stanowiącego, że transport morski powinien
stanowić co najmniej 50 % rocznego czasu pracy holow
nika lub pogłębiarki w roku podatkowym, ażeby działal
ność holowania i pogłębiania mogła być objęta systemem
podatku tonażowego.

(21)

Artykuł 3 ust. 2 ustawy o podatku tonażowym określa
dodatkowo rodzaje działalności pomocniczej kwalifiku
jące się do opodatkowania podatkiem tonażowym, pod
warunkiem że są powiązane ze świadczeniem wyżej
wymienionych kwalifikujących się usług.

(22)

Artykuł 3 ust. 3 ustawy o podatku tonażowym zawiera
wykaz rodzajów działalności, które nie podlegają opodat
kowaniu podatkiem tonażowym, np. prace poszuki
wawcze na dnie morza, rybołówstwo, budowa, prace
podwodne itp.

— zarządza cudzym statkiem, w cudzym imieniu i na
cudzą rzecz na podstawie umowy oraz posiada
ważny dokument zgodności (26).
(25)

W odniesieniu do ostatniego warunku (dotyczącego
zarządzania statkami) pismem z dnia 8 czerwca
2007 r. polskie władze zobowiązały się do umożliwienia
przedsiębiorstwom zarządzającym korzystania z podatku
tonażowego tylko wtedy, jeżeli jednocześnie zapewnią
one zarządzanie załogą statków i techniczne zarządzanie
statkami.

(26)

Dodatkowo, pismem z dnia 26 października 2009 r. (27),
polskie władze udzieliły następujących wyjaśnień: przed
siębiorstwa zarządzające statkami spełniają wszystkie
wymogi określone w komunikacie Komisji zawierającym
wytyczne w sprawie pomocy państwa na rzecz
podmiotów zarządzających statkami (dalej: „wytyczne
ws. zarządzania statkami”) (28).

(27)

W szczególności w odniesieniu do wymienionych
w wytycznych ws. zarządzania statkami kryteriów:
wkładu na rzecz gospodarki i rynku pracy Unii (w
ppkt 5.1 wytycznych) oraz związku gospodarczego
pomiędzy zarządzanymi statkami a Unią (w ppkt 5.2),
polskie władze zobowiązały się do wprowadzenia do
ustawy o podatku tonażowym wymogu prowadzenia
działalności
w
zakresie
zarządzania
statkami
z terytorium UE, oraz zatrudniania do działań wykony
wanych na lądzie i na statkach głównie obywateli Unii.
Poza tym korzystanie z systemu podatku tonażowego
przez zarządzających statkami spoza Unii zostało wyklu
czone.

(28)

Jeśli chodzi o wymóg spełniania norm międzynarodo
wych i wspólnotowych zawarty w ppkt 5.3 wytycznych
ws. zarządzania statkami, polskie władze wyjaśniły, że
Rzeczpospolita Polska jest członkiem Międzynarodowej
Organizacji Morskiej (IMO), a jako państwo członkow
skie UE przestrzega wszelkich norm międzynarodowych
i europejskich (29). Przestrzeganie przez armatorów
i zarządców statków i inne zainteresowane przedsiębior
stwa wymogów międzynarodowych (30), których stoso
wanie zapewniają i kontrolują odpowiednie organy
państwowe, jest obwarowane szeregiem aktów prawo
dawstwa krajowego.

(29)

Jeśli chodzi o związek zarządcy statku z banderą (wyma
gany w ppkt 5.4 wytycznych ws. zarządzania statkami)
polskie władze podkreślają, że surowy wymóg żeglugi
pod polską banderą, jaki obowiązuje właścicieli statków,
dotyczy również zarządców statków.

2.3.3. Kwalifikujące się podmioty
(23)

Do przedsiębiorstw kwalifikujących się do objęcia podat
kiem tonażowym należą podmioty spełniające określone
kryteria.

(24)

Artykuł 2 ust. 3 ustawy o podatku tonażowym określa
armatora jako: (i) osobę fizyczną lub prawną mającą
odpowiednio miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; (ii) wspólnika
spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej,
spółki komandytowo-akcyjnej mającego siedzibę, zarząd
lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej; lub (iii) przedsiębiorcę zagranicznego/przedsię
biorstwo zagraniczne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo
darczej (23), prowadzącego/prowadzące na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą kwali
fikującą się do opodatkowania podatkiem tona
żowym (24),
który
spełnia
przynajmniej
jeden
z następujących warunków:
— we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem
własnym lub cudzym oraz posiada ważny dokument
zgodności (25),
— jest właścicielem statku, ale nie uprawia równocześnie
we własnym imieniu żeglugi statkiem własnym lub
cudzym,

(22) Zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy o podatku tonażowym.
(23) Dziennik Ustaw nr 173, poz. 1807, wraz z późniejszymi zmia
nami.
(24) Zobacz ppkt 2.3.2.
(25) Dokument zgodności wydaje się zgodnie z konwencją SOLAS
podmiotowi, który spełnia wymogi Międzynarodowego kodeksu
zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobiegania zanie
czyszczaniu (zwanego dalej kodeksem ISM). Kodeks ISM został
przyjęty rezolucją A.741(18) Międzynarodowej Organizacji
Morskiej (wprowadzony do polskiego prawodawstwa: Dz.U. M.I.
z 2005 r. nr 4, poz. 28).
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(26)
(27)
(28)
(29)

Zobacz przypis 25.
Zarejestrowanym pod nr ref. TREN(2009) A/34359.
Dz.U. C 132 z 11.6.2009, s. 6.
W szczególności Polska jest sygnatariuszem konwencji SOLAS
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL)
oraz o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wyda
wania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW), z wszelkimi
późniejszymi zmianami.
(30) Są to w szczególności ustawa z dnia z 2000 r. o bezpieczeństwie
morskim (z późniejszymi zmianami), ustawa z 1995 r.
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (z później
szymi zmianami), ustawa z 1991 r. o pracy na morskich statkach
handlowych oraz ustawa z 2001 r. – Kodeks morski (z później
szymi zmianami).
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Co zaś do wymogów w zakresie szkolenia marynarzy
i warunków socjalnych, określonych w sekcji 6 wytycz
nych ws. zarządzania statkami, w swoim piśmie z dnia
9 grudnia 2009 r. (31) polskie władze podjęły zobowią
zanie wprowadzenia, z chwilą wejścia w życie ustawy
o podatku tonażowym, wymagania, by każdy praco
dawca zatrudniający marynarzy – będący właścicielem
lub też zarządcą statku – spełniał wymogi szczegółowych
przepisów konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy
o pracy na morzu z 2006 r. (32) (33).
2.3.4. Zarządzanie strategiczne i techniczne

(31)

(32)

(33)

W związku z zarządzaniem strategicznym zdaniem
Komisji, wyrażonym w pkt 33 decyzji o wszczęciu postę
powania, „[…] przedsiębiorstwo objęte podatkiem tona
żowym musi podejmować decyzje w kwestii znacznych
wydatków kapitałowych oraz obniżenia kapitału
z terytorium Polski. Przy ocenie powyższych kwestii
polskie władze wezmą pod uwagę stopień, w jakim
zagraniczni pracownicy pracują pod kierunkiem pracow
ników polskich lub w jakim odpowiadają przed pracow
nikami polskimi. W ocenie, czy strategiczna działalność
przeprowadzana jest z terytorium Polski, ważne również
będzie umiejscowienie głównej siedziby, włączając w to
miejsce pracy kadry zarządzającej szczebla wyższego
oraz miejsce, z którego podejmowane są decyzje
zarówno rady nadzorczej, jak i zarządu”.
W odniesieniu do zarządzania działalnością handlową
Komisja w pkt 34 decyzji o wszczęciu postępowania
uznała, że „organy podatkowe sprawdzą, czy działalność
w zakresie planowania tras, przyjmowania rezerwacji dla
pasażerów lub załadunku, zaopatrzenia statku, zarzą
dzania i szkolenia pracowników, technicznego zarzą
dzania statkami, włącznie z podejmowaniem decyzji
w sprawie napraw i przeglądu statków, ma miejsce
w Polsce. Znaczenie ma także zachowanie takich miejsc,
jak centra szkoleń, terminale itp. w Polsce oraz zakres,
w jakim zagraniczne biura lub oddziały pracują pod
kierownictwem personelu umiejscowionego w Polsce.
Fakt, że statek pływa pod polską banderą, jest zarejestro
wany, ubezpieczony lub finansowany w Polsce może
działać jako dodatkowy argument na poparcie
elementów wskazanych powyżej. W każdym razie przed
siębiorstwo musi przejść obie części oceny: badanie
zarządzania strategicznego oraz zarządzania komercyj
nego, z wynikiem pozytywnym”.
W następstwie decyzji o wszczęciu postępowania polskie
władze wyjaśniły, że wymogi zawarte w pkt 33 i 34
decyzji o wszczęciu postępowania są nieprawidłowe
oraz że warunki określone w ustawie o podatku tona
żowym w odniesieniu do kwalifikowalności podmiotów
w rzeczywistości mają charakter alternatywny, a nie
łączny. Artykuł 2 ust. 3 lit. a) i b) ustawy o podatku
tonażowym rzeczywiście określa armatora (tj. osobę
kwalifikującą się do opodatkowania podatkiem tona
żowym, o ile kwalifikuje go do tego jej działalność)

(31) Zarejestrowanym pod nr ref. TREN(2009) A/38744.
(32) Dyrektywa 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdro
żenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów
Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracow
ników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu
z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz.U.
L 124 z 20.5.2009, s. 30).
(33) Warunek ten zostanie wprowadzony na mocy przepisów wykonaw
czych towarzyszących ustawie o podatku tonażowym.
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jako osobę fizyczną lub osobę prawną albo wspólnika
spółki cywilnej, spółki jawnej, spółki komandytowej lub
spółki komandytowo-akcyjnej mającego, odpowiednio:
miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Innymi słowy, tylko jeden
z trzech następujących warunków powinien być speł
niony: (i) wszystkie kluczowe decyzje powinny być
podejmowane w Polsce (w tym: w zakresie zarządzania
działalnością handlową i zarządzania strategicznego); lub
(ii) siedziba; lub (iii) kadra zarządzająca wyższego
szczebla powinny być umiejscowione w Polsce.
(34)

Polskie władze wyjaśniły ponadto, że art. 2 ust. 3 lit. c)
ustawy o podatku tonażowym jasno określa, że arma
torem może być także przedsiębiorca zagraniczny (34),
prowadzący w Polsce działalność kwalifikującą się do
opodatkowania podatkiem tonażowym. Nie ma
w związku z tym ograniczenia dla przedsiębiorstw do
prowadzenia działalności wyłącznie na terenie Rzeczypo
spolitej Polskiej, aby kwalifikować się do polskiego
systemu opodatkowania podatkiem tonażowym, i mogą
mieć siedzibę w innych państwach członkowskich Unii
lub EOG.
2.3.5. Wykorzystanie statków czarterowanych

(35)

W następstwie decyzji o wszczęciu postępowania polskie
władze wyjaśniły, że zgodnie z ustawą o podatku tona
żowym (a w szczególności jej art. 2 ust. 3 lit. a)–c))
przedsiębiorstwa, których działalność ogranicza się do
czarterowania statków na określony czas lub na okre
śloną trasę, nie mogą korzystać z podatku tonażowego.
W związku z tym jedynie armatorzy lub podmioty
wykorzystujące czarterowane statki na podstawie czar
teru bezzałogowego albo zarządzające nimi mogą kwali
fikować się do opodatkowania podatkiem tonażowym.
2.3.6. Środki zabezpieczające

(36)

Ustawa o podatku tonażowym przewiduje wiele środków
zabezpieczających, mających zapobiegać efektom
zewnętrznym przenoszącym się na rodzaje działalności
niekwalifikujące się do opodatkowania podatkiem tona
żowym w Polsce lub innych krajach. Wspomniane środki
zabezpieczające mają uniemożliwić czerpanie korzyści
z systemu podatku tonażowego w przypadku niekwalifi
kujących się rodzajów działalności (35).
2.3.7. Opcja „wszystko albo nic”

(37)

Artykuły 3 i 4 ustawy o podatku tonażowym przewidują,
że armatorzy kwalifikujący się do opodatkowania podat
kiem tonażowym muszą objąć tym opodatkowaniem
wszystkie kwalifikujące się statki i prowadzone na tych
statkach rodzaje działalności. W związku z tym całko
wicie wykluczone jest selektywne stosowanie systemu
podatku tonażowego (podejście wybiórcze).

(38)

Zasadę tę stosuje się także do grup przedsiębiorstw.
Wszystkie kwalifikujące się do opodatkowania podatkiem
tonażowym przedsiębiorstwa należące do grupy przedsię
biorstw, podlegające opodatkowaniu w Polsce, muszą
stosować system podatku tonażowego dla wszystkich
kwalifikujących się rodzajów prowadzonej działalności,
jeżeli jedno z nich wybrało taką formę opodatkowania.

(34) W rozumieniu przepisów polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 173, poz. 1807,
z późniejszymi zmianami.
(35) Zobacz ppkt 2.7.4–2.7.9 decyzji o wszczęciu postępowania.
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Zgodnie z art. 11 ustawy o podatku tonażowym
w przypadku połączenia się armatorów, spośród których
co najmniej jeden podlega opodatkowaniu podatkiem
tonażowym, lub w przypadku gdy przedsiębiorstwo
będące płatnikiem podatku tonażowego wchodzi
w posiadanie innych armatorów, opodatkowaniu podat
kiem tonażowym będzie podlegała scalona flota nowo
powstałego przedsiębiorstwa.

(40)

Ponadto w przypadku zakończenia przez przedsiębior
stwo działalności kwalifikującej się do opodatkowania
podatkiem tonażowym ustawa o podatku tonażowym
przewiduje, że niemożliwy będzie ponowny wybór
opodatkowania podatkiem tonażowym przed upływem
trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego,
w którym podmiot zakończył działalność lub zrezyg
nował z opodatkowania podatkiem tonażowym.

(41)

Przedsiębiorstwa będące płatnikami podatku tonażowego
nie mogą ponadto przez pewien okres zrezygnować
z opodatkowania podatkiem tonażowym. Okres ten,
zwany okresem opodatkowania podatkiem tonażowym,
ma zapobiec zmianie przez armatorów okresów opodat
kowania podatkiem tonażowym i podatkiem docho
dowym od osób prawnych w zależności od wielkości
zysków i zadłużenia. Okres opodatkowania podatkiem
tonażowym określony w ustawie o podatku tonażowym
(art. 10) wynosi obecnie 5 lat.

(42)

3. PODSTAWY WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA WYJAŚ
NIAJĄCEGO
(47)

— włączenie do podatku tonażowego holowników
i pogłębiarek, które świadczą usługi będące trans
portem morskim przez mniej niż połowę swojego
czasu pracy w danym roku podatkowym,
— umożliwienie armatorowi objętemu podatkiem tona
żowym opodatkowania tym podatkiem statków,
w odniesieniu do których przedsiębiorstwo nie pełni
łącznie, we własnym imieniu lub na rzecz strony
trzeciej, trzech następujących funkcji: zarządzania
działalnością handlową, zarządzania technicznego
statkami i zarządzania załogą statków, których
tonaż przekracza czterokrotność tonażu statków,
w odniesieniu do których wypełnia ono te trzy
funkcje,

Pismem z dnia 23 lutego 2009 r. polskie władze zobo
wiązały się jednak do wprowadzenia zmian ustawie
o podatku tonażowym przez wydłużenie tego okresu
do 10 lat. Jeżeli zatem przedsiębiorstwa raz dokonają
wyboru opodatkowania podatkiem tonażowym, będą
musiały pozostać w tym systemie opodatkowania co
najmniej przez 10 lat.

Zgłoszony przez Polskę system podatku tonażowego jest
ściśle związany z banderą statku, tj. ze spełnieniem
wymogu, zgodnie z którym do objęcia podatkiem tona
żowym kwalifikują się wyłącznie statki zarejestrowane
w polskim rejestrze okrętowym.

— wymogi, aby kluczowe decyzje w zakresie zarzą
dzania strategicznego i zarządzania technicznego
były podejmowane w Polsce oraz aby kadra
zarządzająca wyższego szczebla, rada nadzorcza,
zarząd
i
siedziba
znajdowały
się
w
Polsce, co mogłyby prowadzić do faktycznej
dyskryminacji i ograniczenia swobody przedsiębior
czości w odniesieniu do armatorów z innego państwa
członkowskiego,

2.5. Czas trwania programu
(44)

Pismem z dnia 13 kwietnia 2006 r. polskie władze zobo
wiązały się do ograniczenia czasu stosowania zgłoszo
nego systemu podatku tonażowego do 10 lat oraz do
ponownego zgłoszenia ewentualnego przedłużenia lub
ponowienia systemu po upływie tego dziesięcioletniego
okresu. Ponadto w piśmie z dnia 9 grudnia 2009 r.
polskie władze zaznaczyły, że system podatku tonażo
wego ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

— możliwość rezygnacji z opodatkowania podatkiem
tonażowym przez przedsiębiorstwa objęte tym podat
kiem już po pięciu latach od momentu wyboru takiej
formy opodatkowania.

2.6. Zbieżność w czasie z innymi programami
(45)

Z informacji, którymi dysponuje Komisja, wynika, że
w Polsce nie jest obecnie realizowany żaden program
pomocy na rzecz transportu morskiego.
2.7. Sprawozdania roczne

(46)

Polskie władze zobowiązały się w swoim zgłoszeniu do
składania Komisji co roku sprawozdań na temat sytuacji
dotyczącej zmian w odniesieniu do polskiej zarejestro
wanej floty i zatrudnienia w niej marynarzy, w tym
liczby przedsiębiorstw i grup objętych podatkiem tona
żowym.

W decyzji o wszczęciu postępowania Komisja przedsta
wiła zastrzeżenia dotyczące pięciu następujących
aspektów polskiego systemu podatku tonażowego i ich
zgodności z rynkiem wewnętrznym:
— fakt, że system umożliwił korzystanie z podatku
tonażowego osobom fizycznym, a także umożliwił
osobom fizycznym i prawnym podlegającym opodat
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycz
nych, które wybrały podatek tonażowy, odliczanie
składek na ubezpieczenia społeczne i składek na
ubezpieczenia zdrowotne odpowiednio od podatku
tonażowego i od podstawy opodatkowania podat
kiem tonażowym,

2.4. Związek z banderą
(43)

L 90/19

4. UWAGI ZE STRONY POLSKI
(48)

Po przyjęciu decyzji o wszczęciu formalnego postępo
wania wyjaśniającego polskie władze udzieliły szeregu
wyjaśnień w odniesieniu do kwestii przedstawionych
w decyzji o wszczęciu postępowania. Wyjaśnienia te
zostały w pełni uwzględnione w rozdziale 2 niniejszej
decyzji i w związku z tym nie zostaną powtórzone
w dalszej części decyzji. Uwagi przedstawione poniżej
odnoszą się jedynie do zastrzeżeń Komisji zawartych
w decyzji o wszczęciu postępowania.
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Kwalifikowalność osób fizycznych do
objęcia podatkiem tonażowym; odli
czenie składek na ubezpieczenie zdro
wotne
i
składek
na
ubezpieczenie
społeczne
odpowiednio
od
podatku
tonażowego i od podstawy opodatko
wania
podatkiem
tonażowym
w
przypadku osób fizycznych zobowiąza
nych do zapłaty podatku tonażowego
(49)

(50)

(51)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś
niającego Komisja zakwestionowała możliwość objęcia
podatkiem tonażowym osób fizycznych. Polskie władze
stwierdziły, że wykluczenie osób fizycznych z systemu
podatku tonażowego doprowadzi do niezgodności
ustawy o podatku tonażowym z Konstytucją Rzeczypo
spolitej Polskiej, ponieważ konstytucja zapewnia równe
traktowanie wszystkich osób przez władze publiczne.
Ponadto polskie prawodawstwo nie zabrania prowa
dzenia działań w transporcie morskim osobom innym
niż prawne, a więc armatorzy mogą być również
osobami fizycznymi.
W odniesieniu do kwestii, czy odliczenie składek na
ubezpieczenie zdrowotne i składek na ubezpieczenie
społeczne odpowiednio od kwoty i podstawy opodatko
wania podatkiem tonażowym jest zgodne z rynkiem
wewnętrznym, polskie władze wyjaśniły, że takie
odliczenie jest możliwe wyłącznie w przypadku osób
fizycznych. Władze stwierdziły również, że takie obni
żenie podatku wynika z faktu, iż składki na ubezpie
czenie zdrowotne i ubezpieczenie społeczne są kompen
sowane przez system podatku dochodowego od osób
fizycznych. W celu ubiegania się o odliczenie z tego
tytułu nie jest istotne, czy płaci się podatek dochodowy
w oparciu o dochód czy przychód. Odliczenie składek na
ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne jest
możliwe również w przypadku podatników, którzy
wybrali opodatkowanie ryczałtowe od przychodów
ewidencjonowanych, w którym opodatkowaniu podlega
przychód. Władze stwierdziły następnie, że fakt, iż
podatku tonażowego nie płaci się na podstawie realnego
dochodu, nie powinien przesądzać o braku możliwości
odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne odpowiednio od podstawy
opodatkowania i podatku.
Ponadto polskie władze uznały, że pozbawienie arma
torów będących osobami fizycznymi możliwości
odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne
i ubezpieczenie zdrowotne odpowiednio od podstawy
opodatkowania i podatku tonażowego doprowadziłoby
do zróżnicowania sytuacji prawno-podatkowej arma
torów, w zależności od tego, czy poza działalnością
podlegającą opodatkowaniu podatkiem tonażowym osią
gają oni dochody z innych źródeł, np. z najmu lub
stosunku pracy.

(52)

Polskie władze wyjaśniły również, że system odliczeń
dotyczy wyłącznie osób prowadzących kwalifikowalną
działalność gospodarczą, a nie zatrudnianych przez
nich marynarzy.

(53)

Niemniej jednak, jak wskazano w motywie 17 niniejszej
decyzji, pismem z dnia 25 lutego 2009 r. polskie władze
zobowiązywały się do zmiany swojego systemu podatku
tonażowego przez wykluczenie z ustawy o podatku
tonażowym możliwości odliczenia składek na ubezpie
czenie
społeczne
i
ubezpieczenie
zdrowotne,

w przypadku
osobą fizyczną
jest: przepisów
przedmiotowej
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gdy armator jest osobą fizyczną lub
będącą wspólnikiem spółki osobowej (to
art. 4 ust. 3–5, art. 6 oraz art. 12 ust. 3
ustawy).

Kwalifikowalność
działalności
zakresie pogłębiania i holowania

w

(54)

W nawiązaniu do wstępnej oceny Komisji, że kwalifiko
walność do objęcia podatkiem tonażowym działalności
w zakresie pogłębiania i holowania powinna opierać się
na czasie pracy danego holownika lub pogłębiarki
w roku podatkowym, a nie na poziomie osiąganego
dochodu, polskie władze stwierdziły, że powiązanie
czasu pracy z możliwością opodatkowania danej działal
ności podatkiem tonażowym nie zawsze będzie odzwier
ciedlać prowadzenie tej działalności w ciągu roku.

(55)

Zdaniem władz polskich należałoby utrzymać obecne
rozwiązania, tj. odniesienie do udziału przychodów
z działalności opodatkowanej podatkiem tonażowym
w ogólnej wielkości przychodów, ponieważ w takich
przypadkach istnieje możliwość weryfikacji danych
zawartych w księgach rachunkowych podatnika. Polskie
władze oświadczyły, że zarówno podatnikowi, jak
i organom podatkowym łatwiej jest kontrolować takie
rozwiązanie, co powinno umożliwić wyeliminowanie
nieuprawnionego korzystania z opodatkowania podat
kiem tonażowym wspomnianych rodzajów działalności
w sytuacji, gdy nie są spełnione wymagane warunki.

(56)

Niemniej jednak, jak wspomniano w motywie 20 niniej
szej decyzji, w odpowiedzi na zastrzeżenia przedstawione
przez Komisję w decyzji o wszczęciu formalnego postę
powania wyjaśniającego, pismem z dnia 25 lutego
2009 r. polskie władze zobowiązały się do zmiany
swojego systemu podatku tonażowego przez wprowa
dzenie kryterium, zgodnie z którym, aby objąć podat
kiem tonażowym pogłębianie i holowanie, transport
morski winien stanowić co najmniej 50 % rocznego
czasu pracy każdego holownika lub pogłębiarki w roku
podatkowym.
Kwalifikowalność
zarządzania
tech
nicznego i zarządzania załogą oraz
statkami czarterowanymi na określony
czas lub na określoną trasę w systemie
podatku tonażowego

(57)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś
niającego Komisja stwierdziła, że podatkiem tonażowym
należy objąć wyłącznie te statki, w przypadku których
armator zapewnia zarządzanie załogą i zarządzanie tech
niczne statkiem lub zarządzanie komercyjne statkiem,
pod warunkiem że tonaż wspomnianych statków
nie przekracza czterokrotności tonażu statków,
w odniesieniu do których armator spełnia jednocześnie
te trzy funkcje, tj. zarządzanie techniczne statkiem, zarzą
dzanie załogą i zarządzanie działalnością handlową.
Polskie władze argumentowały, że opracowały system
podatku tonażowego na podstawie wspólnotowych
wytycznych w sprawie pomocy publicznej dla transportu
morskiego (36) (zwanych dalej „wytycznymi”), które

(36) Dz.U. C 13 z 17.1.2004, s. 3.
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nie zawierają warunków o takim stopniu szczegółowości
i w związku z tym warunki te nie zostały uwzględnione
w przepisach ustawy o podatku tonażowym.
(58)

— jest własnością spółki kapitałowej posiadającej zareje
strowaną siedzibę za granicą, w której to spółce
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub osoba prawna posiadająca zarejestrowaną siedzibę
w państwie członkowskim Unii Europejskiej ma
udział kapitałowy, pod warunkiem że miejsce
zamieszkania lub siedziba głównego zakładu lub
oddziału armatora (może być wpisany do polskiego
rejestru okrętowego w księdze rejestru stałego na
wniosek właściciela) znajduje się w państwie człon
kowskim.

W odniesieniu do statków czarterowanych na określony
czas lub na określoną trasę, jak wskazano w motywie 35
niniejszej decyzji, polskie władze oświadczyły, że nie
będą się one kwalifikowały do objęcia podatkiem tona
żowym.
Wymogi w odniesieniu do zarządzania
strategicznego i zarządzania komercyj
nego

(59)

W odniesieniu do wymogów w zakresie zarządzania stra
tegicznego i zarządzania technicznego przedstawionych
w decyzji o wszczęciu postępowania, zgodnie z którymi
wszystkie kluczowe decyzje powinny być podejmowane
w Polsce oraz siedziba kadry zarządzającej wyższego
szczebla, rady nadzorczej, zarządu i siedziba główna
powinny być usytuowane na terytorium Polski, polskie
władze oświadczyły, że takie wymogi nie wynikają
z przepisów ustawy o podatku tonażowym. Według
polskich władz przepisy ustawy o podatku tonażowym
nie przewidują oceny (kontroli) zarządzania strategicz
nego i zarządzania działalnością handlową.

(60)

Władze wyjaśniły ponadto, że warunki odnoszące się do
zarządzania strategicznego i zarządzania działalnością
handlową są alternatywne i nie mają charakteru kumula
tywnego. Innymi słowy wyłącznie jeden z trzech
warunków musi zostać spełniony: (i) wszystkie kluczowe
decyzje powinny być podejmowane w Polsce (w tym:
w zakresie zarządzania komercyjnego i strategicznego);
lub (ii) siedziba; lub (iii) kadra zarządzająca wyższego
szczebla powinny być umiejscowione w Polsce.

(61)

W związku z tym, według polskich władz, przedsiębior
stwa nie są zmuszone do prowadzenia działalności
wyłącznie z terytorium Polski, by kwalifikować się do
objęcia polskim systemem podatku tonażowego, ale
mogą posiadać siedziby w innych państwach członkow
skich Unii lub EOG.

(62)

W odniesieniu do swobody przedsiębiorczości polskie
władze wyjaśniły, że armatorem może być również
który
prowadzi
zagraniczny
przedsiębiorca (37),
w Polsce działalność kwalifikującą się do objęcia podat
kiem tonażowym. Strona polska przedstawiła mianowicie
argument, iż możliwe jest zarejestrowanie w polskim
rejestrze okrętowym statku będącego własnością obywa
tela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub osoby
prawnej posiadającej siedzibę w państwie członkowskim
Unii Europejskiej oraz statku, który:
— jest co najmniej w połowie własnością obywatela
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
osoby prawnej, posiadającą zarejestrowaną siedzibę
w państwie członkowskim, pod warunkiem że
miejsce zamieszkania lub siedziba głównego zakładu
lub oddziału armatora (może być wpisany do
polskiego rejestru okrętowego w księdze rejestru
stałego na wniosek wszystkich współwłaścicieli) znaj
duje się w państwie członkowskim,

(37) W rozumieniu przepisów polskiej ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 173, poz. 1807,
z późniejszymi zmianami.
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(63)

Polskie władze wyjaśniły również, że cudzoziemcy
z państw członkowskich i krajów EOG mogą zakładać
i prowadzić działalność gospodarczą na tych samych
zasadach co polscy przedsiębiorcy. Ponadto obywatele
państw spoza UE lub EOG mogą również zakładać
i prowadzić działalność gospodarczą na tych samych
zasadach co polscy obywatele, jeśli przebywają legalnie
na terytorium Polski. Dodatkowo zagraniczni przedsię
biorcy (cudzoziemcy prowadzący działalność gospo
darczą za granicą) mogą podejmować działalność gospo
darczą w postaci oddziałów i zakładać przedstawicielstwa
w Polsce (zgodnie z ustawą o swobodzie działalności
gospodarczej).

(64)

Oddział to wyodrębniona i organizacyjnie niezależna
część działalności gospodarczej prowadzona przez przed
siębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym
miejscem prowadzenia działalności. Polskie władze
zapewniły, że otwarcie oddziału przez zagranicznego
przedsiębiorcę nie jest skomplikowane i nie wymaga
spełnienia przez niego szczegółowych warunków. Zakres
działalności przedstawicielstwa może natomiast obej
mować wyłącznie działalność w zakresie reklamy
i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

(65)

Powołując się na powyższe ustalenia, w odniesieniu do
wstępnej oceny Komisji, że warunki dotyczące
zarządzania strategicznego i komercyjnego zawarte
w systemie podatku tonażowego mogą ograniczać możli
wość zakładania spółek zależnych, powodować trudności
oznaczające faktyczną dyskryminację oraz ograniczać
swobodę przedsiębiorczości, polskie władze oświadczyły,
że taki wniosek nie jest uzasadniony i nie znajduje
podstaw w obowiązujących przepisach prawnych.
Opcja „wszystko albo nic”

(66)

W odniesieniu do minimalnego, pięcioletniego okresu
opodatkowania, jaki przewiduje zgłaszany system,
polskie władze podkreśliły, że wytyczne nie określają
warunków, które dotyczyłyby minimalnego okresu
opodatkowania.

(67)

Ponadto wprowadzenie pięcioletniego okresu opodatko
wania podatkiem tonażowym stwarza możliwość szyb
szego osiągnięcia skutku wdrożonych przepisów, takich
jak powrót statków będących własnością polskich arma
torów pod polską banderę, tj. banderę Unii Europejskiej.

(68)

Polska oświadczyła, że w świetle zobowiązania, zgodnie
z którym po dziesięciu latach ponownie zgłosi Komisji
Europejskiej system podatku tonażowego jako program
pomocy, przedłużenie okresu opodatkowania podatkiem
tonażowym do dziesięciu lat utrudni właściwą analizę
wprowadzonego systemu, która musi zostać dokonana
przed jego ponownym zgłoszeniem przez Polskę.
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Niemniej jednak, jak wspomniano w motywie 42 niniej
szej decyzji, polskie władze zobowiązały się do zmiany
swojego systemu podatku tonażowego przez przedłu
żenie okresu opodatkowania podatkiem tonażowym do
10 lat.
5. UWAGI ZAINTERESOWANYCH STRON

(70)

(71)

zarządców technicznych statków do objęcia podatkiem
tonażowym oraz innymi formami opodatkowania.
6.3. Ocena zgodności z rynkiem wewnętrznym
(77)

Tylko jedna zainteresowana strona, a mianowicie Bugsier
Reederei- und Bergungsgesellschaft mbH & Co. KG
(zwana dalej „Bugsier Reederei”), pismem z dnia
20 grudnia 2007 r., odniosła się do publikacji
w Dzienniku Urzędowym informacji podsumowującej
decyzję Komisji z dnia 11 grudnia 2007 r.
Według Bugsier Reederei polski system podatku tonażo
wego nie powinien obejmować holowania. Zgodnie
z opinią przedsiębiorstwa takie włączenie mogłoby
spowodować
poważne
zakłócenie
konkurencji
w europejskim sektorze usług holowniczych.

— zachęcanie do rejestrowania statków pod banderami
państw członkowskich lub ich powrotu pod te
bandery,
— przyczynienie się do konsolidacji klastra morskiego
posiadającego siedziby w państwach członkowskich,
przy jednoczesnym utrzymaniu wszechstronnej
konkurencyjności floty na rynkach światowych,

6.1. Istnienie pomocy zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE

(73)

(74)

Zgodnie z art. 107 ust. 1 TFUE wszelka pomoc przyzna
wana przez państwo członkowskie lub przy użyciu
zasobów państwowych w jakiejkolwiek formie, która
zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez
sprzyjanie niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji
niektórych towarów, jest niezgodna z rynkiem
wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę
handlową między państwami członkowskimi.
Dzięki systemowi podatku tonażowego polskie władze
przyznają korzyści za pomocą zasobów państwowych
poprzez obniżenie podatku dochodowego od osób praw
nych lub podatku dochodowego od osób fizycznych,
który w innym wypadku musiałby ponosić ten sektor,
faworyzując w ten sposób określone przedsiębiorstwa
w związku z faktem, że środek ten odnosi się do sektora
międzynarodowego transportu morskiego. Przyznanie
takich korzyści grozi zakłóceniem konkurencji i może
wpływać na handel między państwami członkowskimi,
ponieważ działalność w zakresie transportu morskiego
prowadzona jest głównie na rynku światowym, na
którym konkurują ze sobą przedsiębiorstwa z innych
państw członkowskich.
Dlatego Komisja uznaje, że zgłoszony środek stanowi
pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

— utrzymanie i poszerzenie know-how gospodarki
morskiej oraz ochrona i promowanie zatrudnienia
marynarzy z państw członkowskich UE i państw
EOG, a także
— wspieranie promocji nowych usług w dziedzinie
żeglugi bliskiego zasięgu zgodnie z białą księgą
poświęconą polityce transportowej Wspólnoty.
(78)

W piątym akapicie rozdziału 3.1 wytycznych wymie
nione są w szczególności systemy podatku tonażowego
jako przykłady środków podatkowych, które „chronią
wysoką jakość […] zatrudnienia w sektorze morskim
na lądzie” i w związku z tym mogą być uznane za
zgodne z rynkiem wewnętrznym.

(79)

Wytyczne wyznaczają jednak określone kryteria, które
musi spełnić taki system, aby mógł zostać uznany za
zgodny z rynkiem wewnętrznym.

(80)

Kryteria zostały poddane ocenie w decyzji o wszczęciu
postępowania
i
Komisja
wyraża
wątpliwości
w odniesieniu do spełnienia szeregu tych kryteriów.
Poniżej przestawiona jest ocena końcowa Komisji
w odniesieniu do każdego z nich.

6.2. Podstawa prawna oceny
(75)

(76)

W rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE pomoc prze
znaczona na ułatwianie rozwoju niektórych rodzajów
działalności gospodarczej może zostać uznana za zgodną
z rynkiem wewnętrznym, o ile nie zmienia warunków
wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze
wspólnym interesem, co zatem może stanowić ewen
tualną podstawę do wyłączenia jej z ogólnego zakazu
pomocy państwa. W niniejszym przypadku Komisja
uznaje, że art. 107 ust. 3 lit. c) TFUE stanowi stosowną
podstawę prawną mającą zastosowanie do zgłoszonego
programu.
W szczególności pomoc na rzecz sektora morskiego
należy rozpatrywać w kontekście wytycznych, w tym
również wytycznych ws. zarządzania statkami,
w których określono reguły kwalifikowania załogi oraz

Wytyczne określają warunki, na jakich zezwala się
państwom członkowskim na tworzenie niektórych
programów pomocy państwa w celu wsparcia sektora
transportu morskiego w ramach realizacji ogólnych
celów, takich jak:
— poprawa bezpieczeństwa i wydajności transportu
morskiego oraz zadbanie, aby był on bardziej przy
jazny dla środowiska,

6. OCENA ŚRODKA

(72)

10.4.2010

6.4. Kwalifikowalność osób fizycznych do objęcia
podatkiem tonażowym; odliczenie składek na ubez
pieczenie zdrowotne i składek na ubezpieczenie
społeczne odpowiednio od podatku tonażowego
i od podstawy opodatkowania podatkiem tona
żowym w przypadku osób fizycznych zobowiąza
nych do zapłaty podatku tonażowego
(81)

W decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaś
niającego Komisja wyraziła wątpliwość co do faktu, czy
osoby fizyczne powinny się kwalifikować do podatku
tonażowego. Akapit czwarty części 3.1 wytycznych
wskazuje wyraźnie, że „zastępowanie zwykłego systemu
podatku dochodowego od osób prawnych podatkiem
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od tonażu jest pomocą państwa” (38). Osoby fizyczne
podlegają w praktyce podatkowi dochodowemu od
osób fizycznych, a nie podatkowi od osób prawnych.
Co więcej, systemy podatku tonażowego zatwierdzone
do tej pory przez Komisję polegały jedynie na zastąpieniu
systemów podatku dochodowego od osób prawnych
systemami podatku tonażowego.
(82)

Komisja dostrzega jednak fakt, iż zakres wytycznych nie
ogranicza się wyłącznie do osób prawnych, ale
uwzględnia wszystkie możliwe podmioty, które zajmują
się transportem morskim. Pierwszy akapit części 2.1
wytycznych w istocie stanowi, że „Wytyczne nie wpro
wadzają rozróżnienia pomiędzy rodzajami beneficjentów
na podstawie struktury prawnej (czy są to spółki kapita
łowe, spółki osobowe czy osoby fizyczne) ani na
podstawie publicznej lub prywatnej formy własności,
a wszelkie odniesienie do przedsiębiorstw uwzględnia
wszystkie inne formy jednostek prawnych” (38). Jest to
ponadto zgodne z podejściem, do którego stosują się
przepisy UE dotyczące konkurencji i odnoszące się do
przedsiębiorstw niezależnie od ich formy prawnej.

(83)

Ponadto polski program podatku tonażowego nie będzie
zróżnicowania osób fizycznych i osób prawnych pod
względem opodatkowania, ponieważ podstawa opodat
kowania będzie obliczana w identyczny sposób i do
wszystkich podmiotów będzie następnie miała zastoso
wanie ta sama stawka w wysokości 19 %.

(84)

Nie ma zatem powodu, aby w świetle przepisów wytycz
nych stosować inne opodatkowanie w odniesieniu do
osób fizycznych i w tym względzie wątpliwości Komisji
zostały wyjaśnione.

(85)

Co więcej, osoby fizyczne nie będą mogły dodatkowo
obniżać należnego podatku tonażowego (do poziomu
niepłacenia żadnego podatku), ponieważ w następstwie
podjętego przez polskie władze zobowiązania osoby
fizyczne nie będą mogły odliczać składek na ubezpie
czenie zdrowotne od podatku tonażowego ani składek
na ubezpieczenie społeczne od podstawy opodatkowania
podatkiem tonażowym. Zapewni to dodatkowo jedna
kowy poziom płatności podatku tonażowego dla wszyst
kich podmiotów kwalifikujących się do objęcia ich podat
kiem tonażowym bez względu na ich formę prawną
(osoby fizyczne lub osoby prawne, przedsiębiorcy zagra
niczni itp.).

(86)

Pod względem możliwości odliczenia przez osoby
fizyczne składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku
tonażowego i składek na ubezpieczenie społeczne od
podstawy opodatkowania podatkiem tonażowym,
Komisja bierze pod uwagę podjęte przez polskie władze
zobowiązanie, zgodnie z którym możliwość taka
zostanie z przepisów usunięta. Zobowiązanie to
uwzględnia również osoby prawne objęte podatkiem
dochodowym
od
osób
fizycznych.
Komisja
z zadowoleniem przyjmuje to zobowiązanie, ponieważ
powyższa możliwość byłaby sprzeczna z zasadnością
podatku tonażowego (zastąpienie zwykłego zysku uzys
kanego przez odliczenie faktycznych opłat od przy
chodów zyskiem teoretycznym) i zapewniałaby niena
leżne korzyści. Mogłaby ponadto prowadzić do nieuza
sadnionego zróżnicowania traktowania osób fizycznych
i osób prawnych.

(38) Wytłuszczenie dodane.

(87)

L 90/23

Co więcej, zdaniem Komisji definicja podmiotów krajo
wych i zagranicznych z art. 2 pkt 3 ustawy o podatku
tonażowym nie budzi wątpliwości dotyczących możliwej
dyskryminacji takich podmiotów, wykluczając wszelkie
ewentualne utrudnienia, jakie mogliby napotkać przedsię
biorcy zagraniczni w kontekście kwalifikowania się do
polskiego systemu podatku tonażowego.
6.5. Kwalifikujące się główne rodzaje działalności

(88)

Jak wskazano w decyzji o wszczęciu formalnego postę
powania wyjaśniającego, Komisja uważa, że objęcie
podatkiem tonażowym międzynarodowego transportu
morskiego w zakresie ładunku lub pasażerów jest zgodne
z wytycznymi.

(89)

Co więcej, w odniesieniu do objęcia podatkiem tona
żowym działalności związanej z transportem towarowym
lub pasażerskim Komisja pragnie zauważyć, że wytyczne
mają zastosowanie do przedsiębiorstw świadczących
usługi morskie – to jest: przewóz towarów i osób na
morzu (39). Z tego względu wytyczne odnoszą się wprost
do transportu pasażerskiego, jak również towarowego,
jako usług kwalifikujących się do objęcia podatkiem
tonażowym.
Co
do
działalności
związanej
z transportem ładunków lub pasażerów bądź
z ratownictwem pełnomorskim (statki przeznaczone do
ratowania i transportu osób na morzu) zdaniem Komisji
i zgodnie z jej praktyką decyzyjną (40) kwalifikowanie
tych usług do systemu podatku tonażowego powinno
być możliwe, z uwagi na ich charakter pomocniczy
i bezpośredni związek z transportem morskim.

(90)

W odniesieniu do holowania w czternastym akapicie
części 3.1 wytyczne stanowią, że „holowanie” jest objęte
zakresem wytycznych tylko wówczas, gdy ponad 50 %
działań holowniczych faktycznie wykonanych w danym
roku przez holownik stanowi „transport morski”. Czas
oczekiwania może zostać proporcjonalnie włączony do
części działalności prowadzonej przez holownik, która
stanowi „transport morski”.

(91)

W sprawie pogłębiania, w szesnastym akapicie części 3.1
wytyczne stanowią, że „Jednak ustalenia podatkowe dla
przedsiębiorstw (takie jak podatek tonażowy) mogą być
stosowane do tych przedsiębiorstw obsługujących pogłę
biarki, których działalność polega na »transporcie
morskim« – tzn. transporcie materiałów wydobytych na
pełnym morzu – przez ponad 50 % ich rocznego czasu
operacyjnego oraz tylko w odniesieniu do takiej działal
ności transportowej”.

(39) Por. ppkt 2 akapit trzeci wytycznych, jak również rozporządzenie
Rady (EWG) nr 4055/86 z dnia 22 grudnia 1986 r. stosujące
zasadę swobody świadczenia usług do transportu morskiego
między państwami członkowskimi i między państwami członkow
skimi a państwami trzecimi (Dz.U. L 378 z 31.12.1986, s. 1) oraz
rozporządzenie Rady (EWG) nr 3577/92 z dnia 7 grudnia 1992 r.
dotyczące stosowania zasady swobody świadczenia usług
w transporcie morskim w obrębie państw członkowskich (kabotaż
morski) (Dz.U. L 364 z 12.12.1992, s. 7).
(40) Zob. w szczególności decyzje ws. pomocy państwa na rzecz trans
portu morskiego (dotyczące podatku tonażowego): N 330/05 –
Litwa – Laivybos bendrovėms taikoma tonažo mokesčio schema
– przyjęta dnia 19 lipca 2006 r. (Dz.U. C 90 z 25.4.2007,
s. 11); oraz ws. pomocy nr N 114/04 – Włochy – System ryczał
towy oparty na tonażu dla przedsiębiorstw żeglugi morskiej, przy
jęta dnia 20 października 2004 r. (Dz.U. C 136 z 3.6.2005, s. 42).

L 90/24

(92)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Należy zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku holo
wania, jak i pogłębiania, zmiany, które polskie władze
zobowiązały się wprowadzić do ustawy o podatku poda
żowym (41), będą uzależniały zakwalifikowanie holow
nika lub pogłębiarki do objęcia podatkiem tonażowym
od tego, czy kwalifikująca się działalność stanowi co
najmniej 50 % ich rocznego czasu pracy, czy też nie,
tym samym doprowadzając ten wymóg do pełnej zgod
ności z postanowieniami wytycznych.

(96)

10.4.2010

W związku z tym Komisja nie sprzeciwia się możliwości
kwalifikowania się holowników do objęcia podatkiem
tonażowym, pod warunkiem że co najmniej 50 %
czasu pracy w ramach działalności faktycznie wykony
wanej przez holownik w ciągu roku uzyskuje się
w wyniku zapewniania usług, które stanowią transport
morski.

6.6. Działalność związana z zarządzaniem
(93)

Dodatkowo w odniesieniu do pogłębiania system
podatku tonażowego (art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy
o podatku tonażowym) stosuje definicję działań wykony
wanych przez pogłębiarki, które stanowią transport
morski, tj. transport materiałów wydobytych na pełnym
morzu, która jest zgodna z definicją ustanowioną przez
wytyczne. Komisja uważa zatem, że kryteria kwalifikujące
dla pogłębiania są zgodne z wytycznymi.

(94)

Jednak w odniesieniu do holowania „warunek, że co
najmniej 50 % [czasu pracy] z działalności faktycznie
wykonywanej w ciągu roku przez holownik uzyskuje
się w wyniku świadczenia usług holowania innych niż
holowanie do portu i z portu oraz w granicach portu”
(zawarty w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku tona
żowym) nie jest w pełni zgodny z wytycznymi.

(95)

Przepis ten wyraźnie wyklucza holowanie w celu dotarcia
do portu, wypłynięcia z portu lub przemieszczenia się
w granicach portu, co jest zgodne z wytycznymi (42).
Nie można wszakże wykluczyć, że pozostałe usługi holo
wania – takie jak holowanie na wodach wewnętrznych
lub holowanie na morzu bez zawijania do portu – będą
jednak kwalifikowały się do podatku tonażowego. Stan
ten jest sprzeczny z treścią wytycznych, które stanowią,
że do objęcia podatkiem tonażowym powinno się kwali
fikować wyłącznie podmioty, w przypadku których dzia
łalność wykonywana przez holowniki stanowi „transport
morski”, to jest przewóz towarów i pasażerów na morzu.
Orzekając w sprawie Komisja przeciwko Grecji (43),
Trybunał Sprawiedliwości UE doprecyzował, co nastę
puje: „Choć holowanie jest usługą z reguły świadczoną
za wynagrodzeniem, nie polega ono zasadniczo na
bezpośrednim przewozie pasażerów lub towarów drogą
morską.
Polega
ono
raczej
na
pomocy
w przemieszczeniu statku, wiertnicy, platformy lub boi.
Holownik, który wspomaga statek przy manewrowaniu,
[…] udziela pomocy temu statkowi przewożącemu pasa
żerów lub towary, lecz nie jest sam statkiem transportu
jącym” (44). Z tego względu nie sposób uznać usług
holowniczych za transport morski. W konsekwencji
wyłącznie usługi świadczone przez holowniki polegające
na bezpośrednim przewozie pasażerów i towarów na
morzu kwalifikuje się do objęcia podatkiem tonażowym.

(41) Zob. motyw 20 niniejszej decyzji.
(42) W szczególności z czternastym akapitem ppkt 3.1 wytycznych,
stanowiącym, że „działalność holownicza prowadzona między
innymi w portach, lub która polega na wspieraniu statków
z własnym napędem przy zawijaniu do portu, nie stanowi »trans
portu morskiego«”.
(43) Sprawa C-251/04 z dnia 11 stycznia 2007 r.
(44) Zobacz pkt 31 wyroku.

Zarządzanie
załogą

techniczne

i

zarządzanie

(97)

Jeśli chodzi o kwestie zarządzania technicznego
i zarządzania załogą, Komisja musi dopilnować, aby
polski program podatku tonażowego spełniał wymogi
zawarte w wytycznych w sprawie zarządzania statkami.
W tym względzie Komisja pragnie wskazać na następu
jące kwestie.

(98)

Po pierwsze, wymóg wkładu na rzecz gospodarki i rynku
pracy Unii (w ppkt 5.1 wytycznych ws. zarządzania stat
kami) oraz związku gospodarczego pomiędzy zarządza
nymi statkami a Unią (w ppkt 5.2), władze polskie zobo
wiązały się do wprowadzenia do ustawy o podatku tona
żowym wymogu prowadzenia działalności w zakresie
zarządzania statkami z terytorium UE oraz angażowania
w prace na lądzie i na statkach przede wszystkim obywa
teli Unii. Poza tym wykluczono korzystanie
z ryczałtowego podatku tonażowego przez zarządzają
cych statkami spoza Unii. Na tej podstawie Komisja
stwierdza, że warunki określone w ppkt 5.1 i 5.2 wytycz
nych ws. zarządzania statkami zostały spełnione.

(99)

Po drugie, Komisja potwierdza fakt przynależności Polski
do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz to,
że jako sygnatariusz wszelkich stosownych międzynaro
dowych konwencji Polska wprowadziła ich postano
wienia do przepisów krajowych. Co więcej, spełnia
wszelkie zobowiązania, jakie nakładają na nią stosowne
przepisy UE. W konsekwencji Komisja stwierdza, że
system podatku tonażowego spełnia normy międzynaro
dowe i unijne, o jakich mowa w ppkt 5.3 wytycznych
ws. zarządzania statkami.

(100) Po trzecie, Komisja stwierdza, że warunek, aby zarządza

jący statkami mogli zarządzać wyłącznie flotą pływającą
pod polską banderą, jest w pełni zgodny z zaleceniem
ppkt 5.4 wytycznych ws. zarządzania statkami.

(101) Po czwarte, Komisja pragnie zauważyć, że chociaż polski

system podatku tonażowego obejmie jedynie armatorów
„kompleksowo” zarządzających statkami – to jest odpo
wiedzialnych jednocześnie za zarządzanie załogą i zarząd
techniczny, to jako zarządzający marynarzami powinni
oni zostać objęci szczegółowymi wymogami zawartymi
w pkt 6 wytycznych ws. zarządzania statkami. Wymogi
te odnoszą się do szkolenia marynarzy oraz do poprawy
przysługujących im warunków socjalnych.

10.4.2010
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(102) W tym względzie Komisja potwierdza złożone przez

polskie władze zobowiązanie do wymagania od każdego
pracodawcy marynarzy – czy to właściciela statku, czy
przedsiębiorstwa zarządzającego statkiem – przestrze
gania szczegółowych postanowień konwencji Międzyna
rodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu
z 2006 r. (45). Na podstawie powyższego polski system
podatku tonażowego będzie gwarantował spełnienie
zobowiązań spoczywających na przedsiębiorcach zarzą
dzających załogą statków, a określonych w pkt 6 wytycz
nych ws. zarządzania statkami.
(103) Komisja uznaje zatem, że wymogi zawarte w ustawie
o podatku tonażowym w odniesieniu do armatorów są
zgodne z wytycznymi ws. zarządzania statkami.
Zarządzanie strategiczne i zarządzanie
działalnością handlową
(104) Komisja przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia złożone

przez polskie władze w sprawie warunków zarządzania
strategicznego i zarządzania działalnością handlową (46)
oraz potwierdza, że warunki zawarte w systemie podatku
tonażowego dotyczące takiego zarządzania rzeczywiście
są różne i nie łączą się ze sobą. Aby zakwalifikować się
do objęcia podatkiem tonażowym musi zatem zostać
spełniony tylko jeden z trzech poniższych warunków:
(i) wszystkie kluczowe decyzje są podejmowane
w Polsce; lub (ii) siedziba znajduje się na terytorium
Polski; lub (iii) kadra zarządzająca wyższego szczebla
ma siedzibę na terenie Polski.
(105) W rezultacie, aby zakwalifikować się do objęcia podat
kiem tonażowym, przedsiębiorstwa nie będą ograniczone
do prowadzenia działalności wyłącznie z terenu Polski,
ale będą mogły mieć siedzibę w innych państwach człon
kowskich Unii lub EOG.
(106) Mając na uwadze powyższe, Komisja uznaje, że warunki
dotyczące zarządzania strategicznego i zarządzania dzia
łalnością handlową zawarte w polskiej ustawie o podatku
tonażowym nie przeszkodzą przedsiębiorstwom z innych
państw UE/EOG w odnoszeniu korzyści z polskiego
podatku tonażowego. Co więcej, warunki te są propor
cjonalne do realizowanego celu, którym jest zweryfiko
wanie, czy przedsiębiorstwa objęte podatkiem tona
żowym rzeczywiście mają wkład w działalność gospo
darczą i zatrudnienie w Polsce, zgodnie z wytycznymi.
Statki czarterowane
(107) Komisja przyjmuje do wiadomości wyjaśnienia złożone

przez polskie władze w odniesieniu do wymogów regu
lujących włączenie statków czarterowanych do systemu
podatku tonażowego.
(108) W tym zakresie Komisja potwierdza, że niewłączenie do
systemu podatku tonażowego przedsiębiorstw, które
ograniczają swoją działalność tylko do czarterowania
statków na czas lub na podróż, jest zgodne
z wytycznymi.
(109) Polskie władze wyjaśniły dalej, że do objęcia podatkiem
tonażowym będą się kwalifikować jedynie podmioty,
(45) Wprowadzonej do prawodawstwa Unii dyrektywą Rady
2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia
Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty
Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Trans
portu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r.
oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE (Dz.U. L 124
z 20.5.2009, s. 30).
(46) Zobacz motywy 31–34 niniejszej decyzji.
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które jednocześnie prowadzą zarządzanie działalnością
handlową, zarządzanie techniczne i zarządzanie załogą
w odniesieniu do określonych statków czarterowanych.
W rozumieniu Komisji jedynie statki czarterowane na
podstawie czarteru bezzałogowego będą się kwalifikować
od objęcia podatkiem tonażowym, ponieważ stanowią
one jedyny rodzaj statków czarterowanych, w stosunku
do których wypełniane będą wszystkie trzy funkcje.
Komisja nie sprzeciwia się zatem kwestii kwalifikowal
ności statków czarterowanych do objęcia podatkiem
tonażowym na podstawie czarteru bezzałogowego
z uwagi na fakt, że do celów systemu podatku tonażo
wego takie statki są włączane jako statki własne.
6.7. Środki zabezpieczające
(110) Komisja potwierdza swoje wstępne ustalenia w decyzji

o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniają
cego (47), według których środki zabezpieczające
w odniesieniu do weryfikacji wewnątrzgrupowych trans
akcji na podstawie zasad rynkowych oraz utrzymanie
rozdzielności ksiąg rachunkowych między działalnością
kwalifikującą się i niekwalifikującą do objęcia podatkiem
tonażowym wystarczą, aby zapobiec wszelkim
możliwym efektom zewnętrznym przenoszącym się na
działalność niezwiązaną z żeglugą morską oraz uchylaniu
się od opodatkowania.

(111) W związku z tym Komisja oceni tylko zasady dotyczące

opcji „wszystko albo nic”.

(112) Przepisy w sprawie podatku tonażowego przewidują, że

decyzja o wejściu do zgłoszonego programu musi być
podejmowana wspólnie przez wszystkie przedsiębiorstwa
– podlegające opodatkowaniu w Polsce – stanowiące
część grupy przedsiębiorstw dla wszystkich rodzajów
działalności kwalifikującej się do objęcia podatkiem tona
żowym.

(113) Zasady ustanowione w przypadku połączenia wyjaśnione

w motywie 39 niniejszej decyzji gwarantują, że nowo
powstałe przedsiębiorstwa żeglugi morskiej wybierają
opodatkowanie podatkiem tonażowym, o ile co najmniej
jeden armator uczestniczący w połączeniu był obciążony
podatkiem tonażowym.

(114) W odniesieniu do zasad zakończenia działalności, które

ograniczają przedsiębiorstwom możliwość wyboru
opodatkowania podatkiem tonażowym, dopóki nie
upłynie okres trzech lat podatkowych, Komisja uważa,
że są one dobrze opracowane i pozwalają uniknąć
„podejścia wybiórczego”, tak więc przedsiębiorstwa
w różnych okresach działalności gospodarczej nie będą
mogły wybierać między podatkiem dochodowym od
osób prawnych lub fizycznych a podatkiem tonażowym,
w zależności od tego, który system podatkowy będzie dla
nich bardziej korzystny.

(115) Komisja zwraca ponadto uwagę na fakt, że zobowiązanie

do zmiany systemu podatku tonażowego w celu umoż
liwienia
przedsiębiorstwom
utrzymania
statków
w systemie opodatkowania podatkiem tonażowym
przez okres 10 lat jest zgodne z istniejącymi systemami
podatku tonażowego zatwierdzonymi dotychczas przez
Komisję i w związku z tym wyjaśnia wątpliwości wyra
żone przez Komisję w decyzji o wszczęciu formalnego
postępowania wyjaśniającego.

(47) Zob. w szczególności motywy 102–104.
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(116) Komisja uznaje zatem, że rozpatrywany system podatku

tonażowego spełnia kryterium opcji „wszystko albo nic”,
mającej zastosowanie do działalności kwalifikującej się do
objęcia tym podatkiem.

6.8. Przestrzeganie pułapu finansowego

10.4.2010

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Pomoc, którą Rzeczpospolita Polska zamierza wprowadzić na
podstawie polskiej ustawy o podatku tonażowym, jest zgodna
z rynkiem wewnętrznym.

(117) Punkt 11 wytycznych stanowi, że „całkowita wielkość

pomocy udzielonej w ramach rozdziałów 3 do 6 (to
znaczy podatku tonażowego, wyłączenia z zapłaty
podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecz
nego dla marynarzy, pomocy na wymianę załogi,
pomocy regionalnej) nie może przekraczać całkowitej
sumy podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
pobranych z tytułu działalności żeglugowej i od mary
narzy”.

Artykuł 2
Działalność holownicza kwalifikuje się do objęcia podatkiem
tonażowym pod warunkiem, że co najmniej 50 % czasu pracy
w ramach działalności faktycznie wykonywanej przez każdy
holownik w ciągu roku zajmuje świadczenie usług, które
stanowią transport morski.
Artykuł 3

(118) Zgodnie z informacjami dostarczonymi przez polskie

władze nie istnieje w Polsce program pomocy, który
mógłby zwiększyć korzyści płynące z niniejszego
programu o pomoc państwa. W związku z tym Komisja
stwierdza, że pułap finansowy określonego w rozdziale
11 wytycznych będzie przestrzegany.

W terminie dwóch miesięcy od notyfikacji niniejszej decyzji
Rzeczpospolita Polska powiadamia Komisję o środkach podję
tych w celu jej wykonania.
Artykuł 4
Niniejsza decyzja skierowana jest do Rzeczypospolitej Polskiej.

6.9. Sprawozdania
(119) Polskie władze zobowiązały się do przedkładania Komisji

rocznego sprawozdania na temat wprowadzania w życie
systemu opodatkowania podatkiem tonażowym oraz
jego skutków w odniesieniu do zarejestrowanej w Unii
floty oraz do zatrudnienia unijnych marynarzy zgodnie
z wymaganiami zawartymi w rozdziale 12 wytycznych,

Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący
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SPROSTOWANIA
Sprostowanie do decyzji Komisji z dnia 11 czerwca 2009 r. dotyczącej zawarcia Protokołu ustaleń między
Komisją Europejską a Europejską Organizacją Badań Jądrowych (CERN)
(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 161 z dnia 24 czerwca 2009 r.)
Strona 15, formuła końcowa oraz podpis:
zamiast:

„Sporządzono w dwóch egzemplarzach w Brukseli, dnia 17 czerwca 2009 r.

W imieniu CERN-u

W imieniu Komisji Europejskiej

Torsten ÅKESSON

Janez POTOČNIK

Przewodniczący Rady CERN-u

Członek Komisji”,

Rolf-Dieter HEUER

Dyrektor Generalny CERN-u
powinno być:

„Sporządzono w dwóch egzemplarzach w … dnia …

W imieniu Komisji Europejskiej

W imieniu CERN-u

…

…”.

CENY PRENUMERATY w 2010 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

1 100 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie CD-ROM

w 22 językach urzędowych UE

1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

770 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie CD-ROM
(komplet)

w 22 językach urzędowych UE

400 EUR/rok

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia
o przetargach, CD-ROM dwa razy w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

300 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

50 EUR/rok

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Format CD-ROM zostanie w ciągu roku 2010 zastąpiony formatem DVD.

Sprzedaż i prenumerata
Prenumeratę różnych odpłatnych publikacji wydawanych okresowo, na przykład prenumeratę Dziennika
Urzędowego Uni Europejskiej, można zamówić u naszych dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów
handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa oraz aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu
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