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Grozījums Nr. 8
13. APSVĒRUMS

13) Ir jāsvītro noteikums, kas ļauj 
dalībvalstīm noteikt orientējošus līmeņus, 
pēc kuriem nosaka, vai preces tiek glabātas 
komerciāliem nolūkiem vai privātpersonu 
personiskām vajadzībām. Principā šos 
orientējošos limitus vienus pašus iestādes 
nekad nav varējušas izmantot, lai pamatotu 
akcīzes preču glabāšanu komerciāliem 
nolūkiem. Tādēļ tie ir pieļaujami vienīgi 
kontroles norādījumos, kurus iestādes sniedz 
saviem darbiniekiem. 

13) Ir jāsaglabā noteikums, kas ļauj 
izstrādāt konkrētus orientējošus līmeņus, 
pēc kuriem nosaka, vai preces tiek glabātas 
komerciāliem nolūkiem vai privātpersonu 
personiskām vajadzībām. Tomēr 
dalībvalstīm ir skaidri jānorāda, ka šos 
orientējošos līmeņus vienus pašus iestādes 
nekad nav varējušas izmantot, lai pamatotu 
akcīzes preču glabāšanu komerciāliem 
nolūkiem. Tādēļ tie ir pieļaujami vienīgi 
kontroles norādījumos, kurus iestādes sniedz 
saviem darbiniekiem.

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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1. PANTA 3. DAĻAS 3. B PUNKTS

9. panta 2. punkta 1.a) apakšpunkts (jauns) (Direktīva 92/12/EEK)

lai noteiktu, vai turpmāk minētās preces ir 
privātpersonu pašu lietošanai, dalībvalstis 
izmanto šādus orientējošos līmeņus:
a) alkoholiskie dzērieni daudzumā, ko 
patērē vidēji 120 dienās;
a) tabakas izstrādājumi daudzumā, ko 
patērē vidēji 60 dienās;

Or. en

Justification

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.


