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Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την προσέγγιση των συντελεστών των ειδικών
φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά και για την αλκοόλη που περιέχεται σε άλλα προϊόντα
COM(89) 527 τελικό
(Υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 6 Νοεμβρίου 1989)
(90/C 12/07)

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ (ι)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

Αμετάβλητο

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και ιδίως το άρθρο 99,
Αμετάβλητο
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Αμετάβλητο

τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

Αμετάβλητο

Εκτιμώντας:
ότι οι οδηγίες
του Συμβουλίου προβλέπουν διατάξεις
σχετικά με τις δομές των ειδικών φόρων κατανάλωσης που
εφαρμόζονται αντίστοιχα για την αλκοόλη, το κρασί, τη
μπύρα και τα ενδιάμεσα προϊόντα •

Αμετάβλητο

ότι, προκειμένου να εγκαθιδρυθεί μια εσωτερική αγορά
χωρίς σύνορα, είναι απαραίτητο να εφαρμοστούν κοινοί
συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης για κάθε ένα
από τα προϊόντα αυτά*

ότι, για να καθιερωθεί μια διαδικασία σύγκλισης, πρέπει να
καθοριστούν αντικειμενικοί συντελεστές των ειδικών φόρων
κατανάλωσης που εφαρμόζονται για την αλκοόλη, το
κρασί, τη μπύρα και τα ενδιάμεσα προϊόντα ·

ότι είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η περιοδική αναπροσαρ
μογή αυτών των κοινών συντελεστών

ότι πρέπει να προβλεφθεί η δυνατότητα προσαρμογής των
αντικειμενικών αυτών συντελεστών, προκειμένου να λη
φθούν υπόψη οι ανάγκες των πολιτικών κατά τομέα'
ότι η άμεση εφαρμογή των αντικειμενικών αυτών συντελε
στών δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί στο άμεσο μέλλον
λόγω της διαφοράς των καταστάσεων στα κράτη μέλη· ότι,
επομένως, πρέπει να υπάρχει μια ευκαμψία των συντελε
στών αυτών με τη χρησιμοποίηση ελάχιστων συντελεστών,
ώστε να υλοποιηθεί η εσωτερική αγορά χωρίς σύνορα από
την 1η Ιανουαρίουότι οι ελάχιστοι και αντικειμενικοί συντελεστές πρέπει να
προσαρμόζονται στην εξέλιξη των τιμών και ότι οι σχετικές
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται από το Συμβούλιο με
απλουστευμένη διαδικασία

ότι πρέπει να εφαρμοστεί ένας μειωμένος συντελεστής για
τη μη μετουσιωμένη αλκοόλη του χρησιμοποιείται στην
παρασκευή αρωμάτων, ειδών καλλωπισμού και καλλυν
τικών παρασκευασμάτων
(') COM(87) 328 τελικό.

Αμετάβλητο
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ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα ενδιάμεσα προϊ
όντα πρέπει να επιβάλλεται ανάλογα με τον όγκο •

ότι η καταλληλότερη μέθοδος είσπραξης του ειδικού φόρου
κατανάλωσης για τα ενδιάμεσα προϊόντα βασίζεται στον
όγκο'

ότι πρέπει να εφαρμοστούν διαφορετικοί συντελεστές
ειδικού φόρου κατανάλωσης για το απλό κρασί και για το
αφρώδες κρασί'

ότι η μορφή κατανάλωσης των αφρωδών κρασιών είναι δια
φορετική από εκείνη των απλών κρασιών ότι, σύμφωνα με
τις ισχύουσες πρακτικές στα κράτη μέλη, πρέπει να εφαρμό
ζονται διαφορετικοί συντελεστές για τα δύο αυτά είδη κρα
σιών

ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τη μπύρα πρέπει να
επιβάλλεται ανάλογα με το αρχικό ειδικό βάρος του προϊ
όντος,

ότι η μέθοδος φορολόγησης της μπύρας διαφέρει από αυτήν
του κρασιού σε πολλά κράτη μέλη' ότι, ωστόσο, πρέπει να
υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των επιπέδων φορολόγησης
που προκύπτουν από τις διάφορες αυτές μεθόδους'
ότι η μόνη δυνατή βάση είσπραξης του ειδικού φόρου κατα
νάλωσης για την αλκοόλη που περιέχεται στα άλλα ποτά
είναι ο όγκος της καθαρής αλκοόληςότι, τέλος, τα κράτη μέλη μπορούν να τροποποιήσουν μονο
μερώς τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανάλωσης
υπό την προϋπόθεση ότι θα προσεγγίσουν τους αντικειμενι
κούς συντελεστές,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρΰρο Ι

Άρ&ρο 1

Στις 31 Δεκεμβρίου 1992, το αργότερο, τα κράτη μέλη εφαρ
μόζουν κοινούς συντελεστές ειδικών φόρων κατανάλωσης
για τα αλκοολούχα ποτά και για την αλκοόλη που περιέ
χεται σε άλλα προϊόντα, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν αντικειμενικούς συντελεστές
των ειδικών φόρων κατανάλωσης για τα αλκοολούχα ποτά
και για την αλκοόλη που περιέχεται σε άλλα προϊόντα σύμ
φωνα με τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.
Λρ$ρο Ια
Το αργότερο την 1η Ιανουαρίου 1993, τα κράτη μέλη εφαρ
μόζουν ελάχιστους συντελεστές των ειδικών φόρων κατανά
λωσης σύμφωνα με τους κανόνες της παρούσας οδηγίας.
Άρΰρο 2

Άρΰ-ρο 2
Τα προϊόντα που καλύπτει η παρούσα οδηγία είναι:

Αμετάβλητο

— αλκοόλη και αλκοολούχα ποτά όπως ορίζονται στην
οδηγία...,
— τα ενδιάμεσα προϊόντα όπως ορίζονται στην οδηγία ...,
— τα κρασί όπως ορίζεται στην οδηγία ...,
— η μπύρα όπως ορίζεται στην οδηγία ...
ΆρΦρο 3

Άρβρο 3

Οι κοινοί συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
καθορίζονται στην παρούσα οδηγία αναπροσαρμόζονται
περιοδικά σύμφωνα με τις διατάξεις που πρόκειται να
θεσπιστούν πριν από την 1η Ιανουαρίου 1989, με οδηγία που
εκδίδεται από το Συμβούλιο ύστερα από πρόταση της Επι
τροπής.

Κάθε δύο χρόνια, και για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου
1994, το αργότερο, το Συμβούλιο, με βάση έκθεση και, ενδε
χομένως, πρόταση της Επιτροπής, εξετάζει τους αντικειμενι
κούς συντελεστές και τους ελάχιστους συντελεστές και,
αποφασίζοντας ομόφωνα, προβαίνει στις αναγκαίες προ
σαρμογές.
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Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, κάθε δύο χρόνια
και για πρώτη φορά στις 31 Δεκεμβρίου 1994, το αργότερο,
το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, μετά από πρόταση της
Επιτροπής, ύστερα από διαβουλεύσεις με το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, προβαίνει στην προσαρμογή των συντελεστών
προκειμένου να διατηρηθεί η πραγματική τους αξία.
Άρΰρο 4

Άρΰρο 4

1. Ο κοινός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
για την αλκοόλη που περιέχεται στα αλκοολούχα ποτά,
εκτός από αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7,
καθώς και για την αλκοόλη που περιέχεται σε είδη δια
τροφής είναι 1 271,14 Ecu ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκο
όλης.

Ο αντικειμενικός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανά
λωσης για την αλκοόλη που περιέχεται στα ποτά, εκτός
από αυτά που αναφέρονται στα άρθρα 5, 6 και 7, καθώς και
για την αλκοόλη που περιέχεται σε είδη διατροφής, είναι
1398,1 Ecu ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης.

2. Εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής 424 Ecu ανά εκα
τόλιτρο καθαρής αλκοόλης για τη μη μετουσιωμένη αιθυ
λική αλκοόλη που περιέχεται στα αρώματα, στα είδη καλ
λωπισμού και στα καλλυντικά παρασκευάσματα.
ΆρΦρο 4α
Ο ελάχιστος συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
για την αλκοόλη που περιέχεται στα ποτά, εκτός από αυτά
που αναφέρονται στα άρθρα 5α, 6α και 7α, καθώς και για
την αλκοόλη που περιέχεται σε είδη διατροφής, είναι 1 118,5
Ecu ανά εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης.
Άρΰρο 5

Άρΰρο 5

Ο κοινός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για
τα ενδιάμεσα προϊόντα είναι 85 Ecu ανά εκατόλιτρο προϊ
όντος.

Ο αντικειμενικός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανά
λωσης για τα ενδιάμεσα προϊόντα είναι 93,5 Ecu ανά εκατό
λιτρο προϊόντος.
ΆρΦρο 5α
Ο ελάχιστος συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
για τα ενδιάμεσα προϊόντα είναι 74,8 Ecu ανά εκατόλιτρο
προϊόντος.

Άρΰρο 6

Άρΰρο 6

Ο κοινός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για
το κρασί είναι:

Ο αντικειμενικός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανά
λωσης για το κρασί είναι:

— όσον αφορά το απλό κρασί 17 Ecu ανά εκατόλιτρο προϊ
όντος,
— όσον αφορά το αφρώδες κρασί 30 Ecu ανά εκατόλιτρο
προϊόντος.

— όσον αφορά το απλό κρασί 18,7 Ecu ανά εκατόλιτρο
προϊόντος,
— όσον αφορά το αφρώδες κρασί 33 Ecu ανά εκατόλιτρο
προϊόντος.
Άρφρο 6α
Ο ελάχιστος συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
για το κρασί είναι:
— όσον αφορά το απλό κρασί 9,35 Ecu ανά εκατόλιτρο
προϊόντος,
— όσον αφορά το αφρώδες κρασί 16,5 Ecu ανά εκατόλιτρο
προϊόντος.
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Άρΰρο 7

Άρΰρο 7

Ο κοινός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης για
τη μπύρα είναι 1,32 Ecu ανά εκατόλιτρο/βαθμό Plato
ετοίμου προϊόντος σε θερμοκρασία 15° C.

Ο αντικειμενικός συντελεστής του ειδικού φόρου κατανά
λωσης για τη μπύρα είναι 1,496 Ecu ανά εκατόλιτρο/βαθμό
Plato τελικού προϊόντος.
Άρ&ρο 7α
Ο ελάχιστος συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
για τη μπύρα είναι 0,748 Ecu ανά εκατόλιτρο/βαθμό Plato
τελικού προϊόντος.
Άρΰρο 76
Από την 1η Ιανουαρίου 1993, τα κράτη μέλη δύνανται να
τροποποιήσουν τους συντελεστές των ειδικών φόρων κατα
νάλωσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσεγγίσουν τους
αντικειμενικούς συντελεστές που καθορίζονται στην
παρούσα οδηγία.

Άρ&ρο 8
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν της αναγκαίες νομοθετικές, κανο
νιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 1992.
Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά με τις διατά
ξεις εσωτερικού δικαίου που θεσπίζουν στον τομέα που διέ
πεται από την παρούσα οδηγία.

Άρΰρο 8
Αμετάβλητο

Άρΰρο 9
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Άρΰρο 9
Αμετάβλητο

