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1.6.2005 A6-0138/8

ÄNDRINGSFÖRSLAG 8
från Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0138/2005
Dariusz Rosati
Punktskattepliktiga varor

Förslag till direktiv (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)) – ändringsakt

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 8
SKÄL 13

(13) Möjligheten för medlemsstaterna att 
fastställa referensnivåer till ledning för 
fastställandet av om varor innehas för 
kommersiella ändamål eller för enskilda 
personers eget bruk bör utgå. 
Myndigheterna kan i själva verket aldrig 
använda enbart dessa vägledande 
gränsvärden som grundval för slutsatsen att 
ett innehav av punktskattepliktiga varor är 
avsett för kommersiella ändamål. 
Referensnivåerna blir alltså meningsfulla 
endast inom ramen för de 
kontrollinstruktioner som myndigheterna 
utfärdar för sina anställda.

(13) Möjligheten att fastställa referensnivåer 
till ledning för fastställandet av om varor 
innehas för kommersiella ändamål eller för 
enskilda personers eget bruk bör kvarstå. 
Det bör emellertid klart fastslås för 
medlemsstaterna att myndigheterna aldrig 
kan använda enbart dessa vägledande 
gränsvärden som grundval för slutsatsen att 
ett innehav av punktskattepliktiga varor är 
avsett för kommersiella ändamål. 
Referensnivåerna blir alltså meningsfulla 
endast inom ramen för de 
kontrollinstruktioner som myndigheterna 
utfärdar för sina anställda.

Or. en

Motivering

Referensnivåerna har verkligen lett till att direktiv 92/12/EG inte har efterlevts på korrekt 
sätt. Det här beror emellertid inte på referensnivåerna i sig, utan på att de behöriga 
nationella myndigheternas använt dem som isolerade kriterier vid utvärdering av om varor 
som underställs särskilda konsumtionsskatter är avsedda för kommersiella ändamål eller 
personligt bruk. Referensnivåerna utgör ett användbart redskap inte bara för förvaltningen i 
ett land utan även med tanke på harmoniseringen av de nationella myndigheternas praxis. 
Avsaknaden av dem, i kombination med referensen till kvantitet i samband med andra 
kriterier på basis av vilka den kommersiella karaktären avgörs, kommer att leda till att de 
nationella myndigheterna drar helt subjektiva och sinsemellan olika slutsatser om huruvida 
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syftet är kommersiellt eller inte.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG 9
från Carl Schlyter, för Verts/ALE-gruppen

Betänkande A6-0138/2005
Dariusz Rosati
Punktskattepliktiga varor

Förslag till direktiv (KOM(2004)0227 – C6-0039/2004 – 2004/0072(CNS)) – ändringsakt

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 1, LED 3, LED B

Artikel 9, punkt 2, stycke 1a (nytt) (direktiv 92/12/EEG)

 För att fastställa huruvida följande varor 
är avsedda för enskilda personers eget bruk 
skall medlemsstaterna tillämpa följande 
referensnivåer:
a) För alkoholdrycker, den mängd som i 
genomsnitt konsumeras under 120 dagar. 
b) För tobak, den mängd som i genomsnitt 
konsumeras under 60 dagar.

Or. en

Motivering

Eftersom många alkoholdrycker kan lagras på livstid krävs det någon form av definition av 
den tidsperiod som avses i samband med termen ”eget bruk”. Den metod som här förslås är 
tillräckligt flexibel för att inte vara diskriminerande.


