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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimas

Pakeitimas 8
13 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(13) Nuostata, leidžianti valstybėms narėms 
numatyti orientacinius dydžius siekiant 
nustatyti, ar produktai laikomi komerciniais 
tikslais ar privačių asmenų asmeniniam 
naudojimui, turėtų būti išbraukta. Bet kokiu 
atveju administratorius neturi teisės naudoti 
šių dydžių kaip savaime įrodančių, kad 
akcizu apmokestinami produktai laikomi 
komerciniais tikslais. Todėl juos derėtų 
įtraukti tik į nacionalinio administratoriaus 
savo darbuotojams duodamas patikrinimų 
instrukcijas. 

(13) Turėtų būti išlaikyta nuostata, 
leidžianti numatyti tam tikrus orientacinius 
dydžius siekiant nustatyti, ar produktai 
laikomi komerciniais tikslais ar privačių 
asmenų asmeniniam naudojimui. Tačiau 
valstybėms narėms turėtų būti aišku, kad 
administratorius neturi teisės naudoti šių 
dydžių kaip savaime įrodančių, kad akcizu 
apmokestinami produktai laikomi 
komerciniais tikslais. Todėl juos derėtų 
įtraukti tik į nacionalinio administratoriaus 
savo darbuotojams duodamas patikrinimų 
instrukcijas.

Or. en

Justification

Guide levels have indeed led to the incorrect implementation of Directive 92/12/EC. 
However, this has occurred not because of the existence of guide levels, but because of the 
isolated use of guide levels by the competent national authorities in establishing whether or 
not products subject to special consumer taxes are held for commercial purposes. Guide 
levels are a useful tool not only for the administration of each country, but also for the 
harmonisation of practice of national authorities. The absence thereof, in conjunction with 
the use of the quantitative criterion as one of the criteria by which the commercial nature of 
the products is evaluated, will lead to completely subjective and inconsistent evaluations by 
the national authorities concerning the commercial nature or otherwise of the products.
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Pakeitimas 9
1 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTAS

9 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas) (Direktyva 92/12/EEB)

Norėdamos nustatyti, ar šie produktai yra 
skirti vartoti individualiai, valstybės narės 
taiko šiuos orientacinius dydžius: 
a) alkoholiniams gėrimams – per 120 dienų  
suvartotas vidutinis kiekis,
b) tabako gaminiams – per 60 dienų  
suvartotas vidutinis kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Since many alcoholic beverages can be stored for a lifetime, some definition of the time-scale 
foreseen in using the term "private consumption" is necessary. This method proposed here is 
flexible enough not to be discriminatory.
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