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(13) Είναι σκόπιμο να καταργηθεί η 
δυνατότητα των κρατών μελών να 
προβλέπουν ενδεικτικά επίπεδα για να 
αποδεικνύεται, αν τα προϊόντα προορίζονται 
για εμπορικούς σκοπούς ή για τις 
προσωπικές ανάγκες ιδιωτών. Πράγματι, τα 
εν λόγω ενδεικτικά επίπεδα δεν δύνανται σε 
καμία περίπτωση να χρησιμοποιούνται 
μεμονωμένα από τη διοίκηση ως απόδειξη 
της κατοχής υποκείμενων σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης προϊόντων για 
εμπορικούς σκοπούς. Δύνανται συνεπώς να 
χρησιμεύουν μόνο ως κατευθυντήριες 
γραμμές που παρέχει η διοίκηση στους 
υπαλλήλους της για τον έλεγχο.

(13) Είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η 
δυνατότητα για πρόβλεψη ορισμένων 
ενδεικτικών επιπέδων για να αποδεικνύεται, 
αν τα προϊόντα προορίζονται για εμπορικούς 
σκοπούς ή για τις προσωπικές ανάγκες 
ιδιωτών. Πρέπει όμως να καταστεί σαφές 
στα κράτη μέλη ότι τα εν λόγω ενδεικτικά 
επίπεδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση 
να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα από τη 
διοίκηση ως απόδειξη της κατοχής 
υποκείμενων σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης προϊόντων για εμπορικούς 
σκοπούς. Δύνανται συνεπώς να χρησιμεύουν 
μόνο ως κατευθυντήριες γραμμές που 
παρέχει η διοίκηση στους υπαλλήλους της 
για τον έλεγχο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ενδεικτικά επίπεδα έχουν πράγματι οδηγήσει σε μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας 92/12/ΕΚ. 
Αυτό όμως συνέβη, όχι λόγω της ύπαρξης των ενδεικτικών επιπέδων, αλλά λόγω της 
μεμονωμένης χρήσης τους από τις αρμόδιες εθνικές αρχές κατά την αξιολόγηση του εμπορικού 
ή μη χαρακτήρα της κατοχής προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα 
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ενδεικτικά επίπεδα αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τη διοίκηση της κάθε χώρας, 
αλλά και για την εναρμόνιση της πρακτικής των εθνικών αρχών. Η έλλειψή τους σε συνδυασμό 
με την αναφορά του κριτηρίου της ποσότητας μεταξύ των κριτηρίων βάσει των οποίων θα 
γίνεται η αξιολόγηση του εμπορικού χαρακτήρα, θα οδηγήσει σε πλήρως υποκειμενικές και 
διαφορετικές μεταξύ τους αξιολογήσεις των εθνικών αρχών περί του αν συντρέχει εμπορικός ή 
μη σκοπός. 
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 Τα κράτη μέλη, προκειμένου να 
καθορίσουν κατά πόσον τα ακόλουθα 
προϊόντα προορίζονται για προσωπική 
χρήση ιδιωτών, εφαρμόζουν τα εξής 
ενδεικτικά επίπεδα:
(α) για οινοπνευματώδη ποτά, το ποσό που 
καταναλώθηκε σε 120 ημέρες κατά μέσον 
όρο,
(β) για είδη καπνού, το ποσό  που 
καταναλώθηκε σε 60 ημέρες κατά μέσον 
όρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα οινοπνευματώδη ποτά μπορούν να αποθεματοποιηθούν για μία ζωή, 
απαιτείται ο καθορισμός μιας χρονικής κλίμακας η οποία να προβλέπεται για τον όρο «ιδιωτική 
κατανάλωση». Η μέθοδος που προτείνεται σε αυτή την τροπολογία είναι αρκετά ευέλικτη ώστε 
να μην δημιουργεί διακρίσεις.


