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PR_CNS_art51am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
 większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
 większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
 większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 92/12/EWG w sprawie 
ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania
(COM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS))

(Procedura konsultacji)

Parlament Europejski,

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Radzie (COM(2004)0227)1,

– uwzględniając art. 93 traktatu WE, na mocy którego Rada skonsultowała się z 
Parlamentem (C6-0039/2004),

– uwzględniając art. 27 dyrektywy Rady nr 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie 
ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przemieszczania oraz kontrolowania2,

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A6-0000/2005),

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej projektu, zgodnie z art. 250 ust. 2 
Traktatu WE;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie Parlamentu w przypadku uznania za stosowne 
oddalenia się od tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o konsultację z Parlamentem w przypadku chęci wprowadzenia 
dalszych zmian do projektu Komisji;

5. upoważnia Przewodniczącego do przekazania niniejszego stanowiska Radzie oraz 
Komisji.

Tekst proponowany przez Komisję Poprawki Parlamentu

  
1 Tekst dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
2 Dz.U. L 76, 23.3.1992, str. 1. Dyrektywa w formie zmienionej rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 
122, 16.5.2003, str. 36).
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Poprawka 1
Punkt uzasadnienia 13

13) Postanowienia umożliwiające 
Państwom Członkowskim ustanowienie 
poziomów wzorcowych w celu 
stwierdzenia czy produkty przechowywane 
są w celach handlowych czy też 
przeznaczone na użytek własny lub 
prywatny poszczególnych osób winny 
zostać usunięte. Administracja nie może w 
żadnym wypadku wykorzystywać tychże 
poziomów we własnym zakresie jako 
dowodu na to, że wyroby objęte podatkiem 
akcyzowym przechowywane są w celach 
handlowych. W związku z powyższym 
wspomniane poziomy wzorcowe winny 
być jedynie zawarte w instrukcjach z 
zakresu inspekcji przekazywanych przez 
administrację krajową jej inspektorom.

13) Postanowienia umożliwiające 
Państwom Członkowskim ustanowienie 
poziomów wzorcowych w celu 
stwierdzenia czy produkty przechowywane 
są w celach handlowych czy też 
przeznaczone na użytek własny lub 
prywatny poszczególnych osób winny 
zostać usunięte. Poziomy te były zbyt 
często wykorzystywane w niektórych 
Państwach Członkowskich jako 
obowiązkowe ograniczenia ilościowe i 
doprowadziły w praktyce do niezgodnej z 
zasadami rynku wewnętrznego 
dyskryminacji. W związku z powyższym 
wspomniane poziomy wzorcowe winny 
być jedynie zawarte w instrukcjach z 
zakresu inspekcji przekazywanych przez 
administrację krajową jej inspektorom, a 
nie stanowić jedynego kryterium 
wykorzystywanego w celu klasyfikacji 
towarów objętych podatkiem akcyzowym 
jako przeznaczonych na użytek własny i 
prywatny poszczególnych osób lub też 
przechowywanych w celach handlowych.

Uzasadnienie

Implementacja dyrektywy 92/12/WE napotkała znaczne trudności związane z poziomami 
wzorcowymi określonymi w art. 9. Powinno stać się jasne, że poziomy te odzwierciedlają 
jedynie, wśród innych obowiązujących kreteriów, wskaźniki krajowe.

Poprawka 2
ART. 1 UST. 3 LIT B) 

Art. 9 ust. 2, wstęp (dyrektywa 92/12/EWG)

2. W celu ustalenia, że wyroby 
wymienione w art. 8 są przeznaczone do 
celów handlowych, Państwa Członkowskie 
muszą wziąć pod uwagę między innymi:

2. Wyroby wymienione w art. 8 winny 
zostać uzane za nabyte przez 
poszczególne osoby do użytku 
prywatnego, chyba że możliwe jest 
udowodnienie, lub też dokonanie 
zasadnego stwierdzenia, iż są one 
przeznaczone do celów handlowych na 
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podstawie między innymi:

EXPLANATORY STATEMENT

1. General considerations

The levying of excise duties, and their regulation at Community level, affect the volume of 
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trade within the European Union, the functioning of its Single Market itself, and last, but 
not least, the budgets of the member States and, indirectly, that of the Union itself. It may 
also be instrumental in achieving other important policy goals such as health policy. With 
Council Directive 92/12/EEC now in its thirteenth year, it seemed high time to adapt it to 
the evolution which the market for excisable goods has undergone in the meantime, in 
particularly to respond to considerable development of distance sales. 

In view of the elements referred to above, your Rapporteur is of the opinion that any 
attempt at modernising existing EU rules on excise duties ought to meet the following four 
criteria:

1) the new rules should follow the logic of the internal market concept, i.e. they should 
remove obstacles without causing any new discriminations or barriers in trade;

2) they should make procedures easier, cheaper and more transparent for retailers and 
consumers;

3) they should not cause shocks to national tax revenues and due consideration must be 
given to the legitimate concern of  Member States to secure appropriate budgetary 
incomes from excise duty; and 

4) in cases when individual Member States consider it necessary, they should also reflect 
national health care policies.

Having reviewed the Commission's proposal along those lines, your Rapporteur can 
confirm that it meets the above criteria and is going to provide real improvement to the 
current situation. Based on ten years' observation of the relevant markets and extensive 
feedback from all stakeholders, the proposal reflects and balances the respective interests 
of Member States, companies and private individuals.

The European Parliament should therefore welcome the European Commission's proposal, 
which aims at improving Community law in this field. At the same time, one may voice 
regret at the fact that on an important matter such as this, the Parliament still only enjoys 
the right of consultation.

It should be noted however that despite the proposed simplifications and improvements, 
the trade of excisable products remains overregulated, subject to burdensome 
administrative procedures and still requires extensive control due to the widely diverging 
rates of excise duties. In this context, it appears to your Rapporteur that a gradual 
harmonisation of excise duty within the European Union at medium term would indeed be 
the best remedy to such a situation and he would support the Commission in its future 
attempts to narrow the existing gap between rates at EU level. Considering the unanimity
procedure, your rapporteur can only encourage Member States to consider the efficiency of 
the internal market from this point of view.

2. Analysis

The Commission's proposal under consideration modifies Articles 7 to 10 of Directive 
92/12/EEC, in order to streamline the surveillance procedures for the movement of goods 
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subject to excise duties, and to adapt them to the distance sale phenomenon.

In Article 7, the changes introduced provide a welcome clarification of the rule, i.e. on 
goods intended for commercial use, excise duty is to be paid in the country of destination, 
while on goods purchased for private use, excise duty is to be paid in the country of 
consumption. Greater flexibility is also allowed in determining the excise debtor, 
essentially on practical grounds. Exceptions are however included for goods held on 
aircraft and vessels crossing the territories of two Member States and not offered for sale in 
one of them.

New wording inserted into Article 8 opens up the scope of the Directive to distance sales, 
stating that movement of excisable goods intended for private use may be carried out "on 
behalf" of the purchasing individual as well as by that individual himself. This specifically 
applies to gifts as well as to distance sales, and has to be considered as a timely updating of 
the Directive. The general provision for goods purchased for private use foresees the 
payment of excise duty in the country of consumption. An exception is made, however, for 
tobacco products, as Member States' options of implementing health policy objectives 
through tax measures, as provided for in the Treaty, would otherwise be jeopardised. 
Therefore the excise duty to be paid for these products is due in the country of destination.

The proposed modification of Article 9 of the Directive has given rise to much debate in 
Council, as the Commission proposes nothing less than to abolish the "indicative limits" 
used by Member State authorities to determine whether excisable goods are indeed 
intended for private use or for commercial purposes. In practice, these guide levels have 
lost their indicative nature and are being applied like mandatory limits by several Member 
States' customs administrations. The Commission therefore preferred to delete them 
altogether, and merely include the quantity of goods carried among a number of criteria 
which the authorities must assess. In its new form, Article 9(2) of the Directive 
nevertheless leaves wide discretionary powers to Member States' authorities when 
assessing "suspect" shipments. Your Rapporteur therefore felt it necessary to suggest 
amendments here, aimed at clarifying the presumption of innocence and the burden of 
proof.

Modifications to Article 10 essentially flow from the concept introduced in Article 8, 
adapting the various definitions and concepts to cover distance sales, as well as eliminating 
ambiguities about "tax representatives" and simplifying the procedure, and incorporating 
experience gained in a pilot project run by France and Belgium.

3. Conclusion

Your rapporteur welcomes and supports the Commission's proposal aiming at facilitating 
cross-border trade of excisable goods in the EU. The proposal tackles the issue of e-
commerce and distance sales which have recently dramatically increased, as well as 
discriminatory situations based on guide levels inadequately used by customs authorities. 
The freedom of movements for these goods will become more and more a reality for 
European citizens. In addition, the proposed text simplifies administrative procedures and 
clarifies the regime applicable for non-commercial use of goods. Therefore, your 
rapporteur can only stress the importance of the proposal in the perspective of a longer-
term gradual harmonisation of excise duty rates.
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Your rapporteur would like to welcome also the approach of the Commission based on a 
survey (2002) of the national administrations and traders involved in the intra-Community 
movement of excisable products. This procedure is an excellent way to assess the impact 
of legislation at the enforcement level and should be promoted in every possible case. 
Therefore your rapporteur encourages the Commission to keep this approach when 
assessing the impact and success of the modifications introduced. Within five years after 
the entry into force of this directive, the Commission should provide the European 
Parliament with an impact assessment of the modified legislation on customs 
administrations, traders, individual customers purchasing in a country different from their 
home country and on national revenues of Member States. The outcome of this evaluation 
should be used as a basis for further improvements in the internal market functioning.


