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ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθ.   /2003/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους

ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη :

τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95,

την πρόταση της Επιτροπής 1,

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 2,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης 3,

                                                
1 ΕΕ C 51 Ε, 26.2.2002, σ. 372.
2 ΕΕ C 221, 17.9.2002, σ. 1
3 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 2002 (δεν έχει δηµοσιευθεί

ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα), κοινή θέση του Συµβουλίου της ... (δεν έχει δηµοσιευθεί
ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν
έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Απόφαση του Συµβουλίου της .... .
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Εκτιµώντας τα εξής :

(1) Η οδηγία 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 25ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά µε το γενικό

καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε

ειδικούς φόρους κατανάλωσης 1, προβλέπει ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν υπό καθεστώς

αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών πρέπει να

συνοδεύονται από διοικητικό έγγραφο που έχει συντάξει ο αποστολέας.

(2) Ο κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεµβρίου 1992, περί

συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου για την κυκλοφορία, βάσει καθεστώτος αναστολής,

προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 2, καθορίζει τη µορφή και το

περιεχόµενο του διοικητικού εγγράφου που προβλέπει η οδηγία 92/12/ΕΟΚ.

(3) Είναι αναγκαία η εγκαθίδρυση µηχανοργανωµένου συστήµατος παρακολούθησης της

διακίνησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, το οποίο θα

επιτρέπει στα κράτη µέλη να γνωρίζουν την εν λόγω διακίνηση σε πραγµατικό χρόνο και να

διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους, περιλαµβανοµένων των ελέγχων κατά την

κυκλοφορία των προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 15 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

(4) Η εγκαθίδρυση ενός µηχανοργανωµένου συστήµατος θα πρέπει επίσης να επιτρέψει την

απλούστευση της ενδοκοινοτικής κυκλοφορίας των προϊόντων που τελούν υπό αναστολή των

ειδικών φόρων κατανάλωσης.

(5) Χάριν της εφαρµογής της παρούσας απόφασης, η Επιτροπή θα πρέπει να συντονίζει τις

δραστηριότητες των κρατών µελών, µε στόχο τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της

εσωτερικής αγοράς.

                                                
1 ΕΕ L 76 της 23.3.1992, σ. 1. Οδηγία η οποία τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία

2000/47/ΕΚ (ΕΕ L 193 της 29.7.2000, σ. 73).
2 ΕΕ L 276 της 19.9.1992, σ. 1. Κανονισµός ο οποίος τροποποιήθηκε από τον κανονισµό

(ΕΟΚ) αριθ. 2225/93 (ΕΕ L 198 της 7.8.1993, σ. 5).
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(6) Λόγω του εύρους και της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου µηχανοργανωµένου συστήµατος,

τόσο η Κοινότητα όσο και τα κράτη µέλη θα χρειασθούν επιπλέον σηµαντικούς οικονοµικούς

πόρους και ανθρώπινο δυναµικό. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι η Κοινότητα

και τα κράτη µέλη θα διαθέσουν όλους τους απαιτούµενους πόρους για την ανάπτυξη και την

εγκατάσταση του συστήµατος.

(7) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθούν τα κοινοτικά και µη κοινοτικά στοιχεία του

µηχανοργανωµένου συστήµατος, καθώς και τα αντίστοιχα καθήκοντα της Επιτροπής και των

κρατών µελών στα πλαίσια της ανάπτυξης και της εγκατάστασης του συστήµατος. Προς

τούτο, η Επιτροπή επικουρούµενη από τη σχετική επιτροπή, θα πρέπει να διαδραµατίσει

σηµαντικό ρόλο συντονισµού, οργάνωσης και διαχείρισης του συστήµατος.

(8) Θα πρέπει να προβλεφθούν τρόποι αξιολόγησης της εφαρµογής του µηχανοργανωµένου

συστήµατος παρακολούθησης των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους

κατανάλωσης.

(9) Η χρηµατοδότηση του συστήµατος θα πρέπει να κατανεµηθεί µεταξύ της Κοινότητας και των

κρατών µελών, η δε χρηµατοδοτική συνεισφορά της Κοινότητας θα πρέπει να εγγραφεί

καθαυτή στον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(10) Η ίδρυση του συστήµατος θα ενισχύσει τα θέµατα εσωτερικής αγοράς της διακίνησης

προϊόντων υπό ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Τα φορολογικά θέµατα της διακίνησης των

προϊόντων αυτών θα πρέπει να ρυθµιστούν µε τροποποίηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Η

παρούσα απόφαση δεν προδικάζει τη νοµική βάση οιωνδήποτε µελλοντικών τροποποιήσεων

της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.
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(11) Η παρούσα απόφαση θεσπίζει, για όλη τη διάρκεια ανάπτυξης και εγκατάστασης του

συστήµατος, χρηµατοδοτικό πλαίσιο που αποτελεί την προνοµιακή αναφορά, κατά την έννοια

του σηµείου 33 της διοργανικής συµφωνίας της 6ης Μαΐου 1999 µεταξύ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, του Συµβουλίου και της Επιτροπής για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη

βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισµού 1, για την αρµόδια για τον προϋπολογισµό

αρχή κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισµού.

(12) Τα απαραίτητα µέτρα για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης θα πρέπει να θεσπισθούν

σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην

Επιτροπή 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ :

                                                
1 ΕΕ C 172 της 18.6.1999, σ. 1.
2 EE L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
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Άρθρο 1

1. ∆ηµιουργείται µηχανοργανωµένο σύστηµα για τη διακίνηση και τους ελέγχους των

προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3

παράγραφος 1 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ, εφεξής καλούµενο «το µηχανοργανωµένο σύστηµα».

2. Το µηχανοργανωµένο σύστηµα αποσκοπεί στα εξής :

(α) Να επιτρέπει την ηλεκτρονική διαβίβαση του συνοδευτικού διοικητικού εγγράφου που

προβλέπεται από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2719/92 και τη βελτίωση των ελέγχων,

(β) να βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, απλοποιώντας την ενδοκοινοτική

διακίνηση προϊόντων υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης και

επιτρέποντας στα κράτη µέλη να παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο τις σχετικές ροές και

να προβαίνουν στους τυχόν αναγκαίους ελέγχους.

Άρθρο 2

Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή εγκαθιδρύουν το µηχανοργανωµένο σύστηµα εντός έξι ετών από

την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.

Οι εργασίες σχετικά µε την έναρξη εφαρµογής του µηχανοργανωµένου συστήµατος αρχίζουν το

αργότερο εντός δώδεκα µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
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Άρθρο 3

Το µηχανοργανωµένο σύστηµα περιλαµβάνει κοινοτικά και µη κοινοτικά στοιχεία.

Τα κοινοτικά στοιχεία του συστήµατος είναι οι κοινές προδιαγραφές, τα τεχνικά προϊόντα, οι

υπηρεσίες δικτύου CCN/CSI (Common Communication Network/Common Systems Interface), και

οι υπηρεσίες συντονισµού που χρησιµοποιούνται από όλα τα κράτη µέλη, αποκλειοµένης

οποιασδήποτε µεταβολής ή ιδιαιτερότητας των στοιχείων που προορίζονται για την αντιµετώπιση

των εθνικών αναγκών.

Τα µη κοινοτικά στοιχεία του συστήµατος είναι οι εθνικές προδιαγραφές, οι εθνικές βάσεις

δεδοµένων που αποτελούν µέρος του συστήµατος, οι συνδέσεις του δικτύου µεταξύ των

κοινοτικών και των µη κοινοτικών στοιχείων, καθώς και τα λογισµικά ή ο υλικός εξοπλισµός, τα

οποία κάθε κράτος µέλος θεωρεί αναγκαία για την πλήρη εκµετάλλευση του συστήµατος καθ� όλη

τη διάρκεια της διαχείρισής του.

Άρθρο 4

1. Η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 7, παράγραφος 2, συντονίζει

τη δηµιουργία και τη λειτουργία των κοινοτικών και µη κοινοτικών στοιχείων του

µηχανοργανωµένου συστήµατος, ειδικότερα σε ό,τι αφορά :

(α) την υποδοµή και τα εργαλεία που απαιτούνται για να διασφαλισθούν οι εσωτερικές

διασυνδέσεις και η συνολική διαλειτουργικότητα του συστήµατος,

(β) τις πράξεις τις σχετικές µε την αξιοποίηση των δεδοµένων για την καταπολέµηση της απάτης.
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2. Για την επίτευξη των στόχων της παραγράφου 1, η Επιτροπή συνάπτει τις αναγκαίες

συµβάσεις για τη δηµιουργία των κοινοτικών στοιχείων του µηχανοργανωµένου συστήµατος και

καταρτίζει, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη τα οποία συνέρχονται στο πλαίσιο της επιτροπής η

οποία αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, ένα κατευθυντήριο πρόγραµµα και τα προγράµµατα

διαχείρισης τα αναγκαία για την εγκαθίδρυση και λειτουργία του συστήµατος.

Το κατευθυντήριο πρόγραµµα και τα προγράµµατα διαχείρισης διευκρινίζουν τις αρχικές και τις

τακτικές εργασίες που αναλαµβάνουν να φέρουν σε πέρας η Επιτροπή και κάθε κράτος µέλος. Τα

προγράµµατα διαχείρισης ορίζουν τις προθεσµίες περάτωσης των εργασιών οι οποίες απαιτούνται

για την υλοποίηση κάθε έργου που προσδιορίζεται από το κατευθυντήριο πρόγραµµα.

Άρθρο 5

1. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι αρχικές και οι τακτικές εργασίες που τους έχουν ανατεθεί,

να περατώνονται εντός των προθεσµιών που ορίζονται από τα προγράµµατα διαχείρισης του

άρθρου 4, παράγραφος 2.

Υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή, σχετικά µε τα αποτελέσµατα κάθε εργασίας και την

ηµεροµηνία περάτωσής της. Η Επιτροπή µε τη σειρά της ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία

αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

2. Κανένα κράτος µέλος δεν λαµβάνει οποιοδήποτε µέτρο σχετικό µε την εγκαθίδρυση ή τη

λειτουργία του µηχανοργανωµένου συστήµατος, το οποίο είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις στις

εσωτερικές διασυνδέσεις και τη συνολική διαλειτουργικότητα του συστήµατος ή στη συνολική

λειτουργία του.
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Τα κράτη µέλη δύνανται να θεσπίσουν µέτρα που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις είτε στις

εσωτερικές διασυνδέσεις και τη συνολική διαλειτουργικότητα του µηχανοργανωµένου συστήµατος,

είτε στη συνολική λειτουργία του, µόνο µε την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη της Επιτροπής, η

οποία ενεργεί σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 7, παράγραφος 2.

3. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν τακτικά την Επιτροπή σχετικά µε κάθε µέτρο που έχουν

θεσπίσει για να καταστεί δυνατή η πλήρης αξιοποίηση του µηχανοργανωµένου συστήµατος από τη

διοίκησή τους. Η Επιτροπή µε τη σειρά της ενηµερώνει σχετικά την επιτροπή η οποία αναφέρεται

στο άρθρο 7, παράγραφος 1.

Άρθρο 6

Τα µέτρα που απαιτούνται για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης σχετικά µε την εγκαθίδρυση

και τη λειτουργία του µηχανοργανωµένου συστήµατος και έχουν σχέση µε τα θέµατα που

αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 1 και το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο

θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία  που προβλέπει το άρθρο 7, παράγραφος 2. Τα εν λόγω

µέτρα εφαρµογής δεν επηρεάζουν τις κοινοτικές διατάξεις σχετικά µε την είσπραξη και τον έλεγχο

των έµµεσων φόρων, καθώς και τη διοικητική συνεργασία και την αµοιβαία συνδροµή στον τοµέα

της έµµεσης φορολογίας.

Άρθρο 7

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή ειδικών φόρων κατανάλωσης, τη συσταθείσα

βάσει του άρθρου 24 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.
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2. Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρµόζονται τα άρθρα 4 και 7 της

απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 4, παράγραφος 3, της απόφασης 1999/468/ΕΚ ορίζεται σε

τρεις µήνες.

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό της.

Άρθρο 8

1. Η Επιτροπή λαµβάνει κάθε απαραίτητο µέτρο για να ελέγξει την ορθή και σύµφωνη µε τις

διατάξεις της παρούσας απόφασης εκτέλεση των δράσεων που χρηµατοδοτούνται από τον γενικό

προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή παρακολουθεί τακτικά, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, τα οποία συνέρχονται στα

πλαίσια της επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1, τα διάφορα στάδια

ανάπτυξης και εγκατάστασης του µηχανοργανωµένου συστήµατος, προκειµένου να διαπιστώσει

εάν έχουν επιτευχθεί οι επιδιωκόµενοι στόχοι και να παράσχει κατευθυντήριες γραµµές για τη

βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ενεργειών για την εφαρµογή του µηχανοργανωµένου

συστήµατος.

2. Η Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7, παράγραφος 1,

ενδιάµεση έκθεση σχετικά µε τις ενέργειες παρακολούθησης, τριάντα µήνες µετά την ηµεροµηνία

έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης. Η έκθεση αυτή διευκρινίζει, ενδεχοµένως, τις µεθόδους

και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µεταγενέστερη αξιολόγηση της λειτουργίας

του µηχανοργανωµένου συστήµατος.
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3. Στο τέλος της εξαετούς περιόδου, η οποία αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, η

Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο έκθεση σχετικά µε την

εφαρµογή του µηχανοργανωµένου συστήµατος. Η έκθεση αυτή διευκρινίζει, µεταξύ άλλων, τις

µεθόδους και τα κριτήρια που πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µεταγενέστερη αξιολόγηση της

λειτουργίας του συστήµατος.

Άρθρο 9

Οι χώρες οι οποίες έχουν υποβάλλει αίτηση για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση τηρούνται

ενήµερες από την Επιτροπή για τα στάδια ανάπτυξης και εγκατάστασης του µηχανοργανωµένου

συστήµατος και δύνανται να λαµβάνουν µέρος στις δοκιµές που διεξάγονται.

Άρθρο 10

1. Τα έξοδα εγκαθίδρυσης του µηχανοργανωµένου συστήµατος κατανέµονται µεταξύ της

Κοινότητας και των κρατών µελών σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

2. Η Κοινότητα αναλαµβάνει τα έξοδα σχεδιασµού, αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης των

κοινοτικών στοιχείων του µηχανοργανωµένου συστήµατος, καθώς και τα έξοδα της τρέχουσας

λειτουργίας των κοινοτικών στοιχείων που είναι εγκατεστηµένα στους χώρους της Επιτροπής ή

στους χώρους υπεργολάβου, τον οποίο ορίζει η επιτροπή.
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3. Τα κράτη µέλη αναλαµβάνουν τα έξοδα εγκαθίδρυσης και λειτουργίας των µη κοινοτικών

στοιχείων του συστήµατος, καθώς και τα έξοδα της τρέχουσας λειτουργίας των κοινοτικών

στοιχείων του συστήµατος που είναι εγκατεστηµένα στους χώρους τους ή στους χώρους

υπεργολάβου, τον οποίο ορίζουν τα κράτη µέλη.

Άρθρο 11

1. Το χρηµατοδοτικό πλαίσιο για τη χρηµατοδότηση του µηχανοργανωµένου συστήµατος για

την περίοδο που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 2, ορίζεται σε 35.000.000 EUR όσον

αφορά τον γενικό προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ετήσιες πιστώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που χορηγούνται για τη

χρησιµοποίηση και τη λειτουργία του συστήµατος µετά την προαναφερόµενη περίοδο εφαρµογής,

εγκρίνονται από την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή εντός των ορίων των δηµοσιονοµικών

προοπτικών.

2. Τα κράτη µέλη αξιολογούν και διαθέτουν τους προϋπολογισµούς και το ανθρώπινο δυναµικό

που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους οι οποίες περιγράφονται στο άρθρο 5.

Η Επιτροπή και τα κράτη µέλη παρέχουν το ανθρώπινο δυναµικό, καθώς και τους δηµοσιονοµικούς

και τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία του

µηχανοργανωµένου συστήµατος.

Άρθρο 12

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Άρθρο 13

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στα κράτη µέλη.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

=====================
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 21 Ιανουαρίου 2003
(OR. fr)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0185 (COD)

15291/1/02
REV 1 ADD 1

FISC 309
CODEC 1607

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέµα : Κοινή θέση την οποία καθόρισε το Συµβούλιο στις ... ενόψει της έκδοσης

απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την
εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ



15291/1/02 REV 1 ADD 1 γδ 2
DG G I    EL

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Στις 20 Νοεµβρίου 2001, η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο πρόταση απόφασης του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής

στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους

κατανάλωσης.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την γνώµη του για την πρόταση σε πρώτη

ανάγνωση στις 24 Σεπτεµβρίου 2002.

3. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 29 Μαΐου 2002.

4. Το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση δυνάµει του άρθρου 251 της συνθήκης

στις 21 Ιανουαρίου 2003.

5. Στις 20 ∆εκεµβρίου 2002 η Επιτροπή παρουσίασε τροποποιηµένη πρόταση σύµφωνα

µε το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης.
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II. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Η πρόταση αφορά τη δηµιουργία συστήµατος πληροφορικής για τη διακίνηση και τους

ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

III. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ

Μολονότι το Συµβούλιο υποστηρίζει τον στόχο της πρότασης της Επιτροπής, η κοινή θέση

διαφέρει από την πρόταση αυτή,

- όσον αφορά το χρονοδιάγραµµα

•  ως ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της απόφασης καθορίζεται η ηµέρα δηµοσίευσής

της στην Επίσηµη Εφηµερίδα) (άρθρο 12)

•  η προθεσµία για την εγκαθίδρυση του µηχανοργανωµένου συστήµατος από τα

κράτη µέλη και την Επιτροπή ανέρχεται σε 6 έτη από την ηµεροµηνία έναρξης

ισχύος της απόφασης (άρθρο 2, 1ο εδάφιο)

•  οι εργασίες σχετικά µε την έναρξη εφαρµογής του µηχανοργανωµένου

συστήµατος αρχίζουν το αργότερο εντός δώδεκα µηνών από την έναρξη ισχύος

της απόφασης (αντί των εννέα µηνών) (άρθρο 2, 2ο εδάφιο)

- όσον αφορά την εµβέλεια

Προκειµένου να διευκρινισθεί η εµβέλεια της πρότασης και να αρθούν οι αµφισηµίες

όσον αφορά τις συνέπειες στον τοµέα των φορολογικών ρυθµίσεων, το Συµβούλιο

αποφάσισε
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•  να επαναδιατυπωθούν τα σηµεία β) και γ) του πρώτου άρθρου, παράγραφος 2,

κατά τρόπον ώστε το νέο σηµείο β) να αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας της

εσωτερικής αγοράς µε την απλοποίηση των ενδοκοινοτικών κινήσεων προϊόντων

υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης και επιτρέποντας στα

κράτη µέλη να παρακολουθούν σε πραγµατικό χρόνο τις σχετικές ροές και να

προβαίνουν, ενδεχοµένως, στους απαραίτητους ελέγχους.

•  Να επιβληθούν συντακτικές τροποποιήσεις στο άρθρο 4 και συγκεκριµένα στην

παράγραφο 1β), διευκρινίζοντας ότι το µηχανοργανωµένο σύστηµα προορίζεται

να δηµιουργήσει τα αναγκαία µέσα που θα επιτρέπουν την αξιοποίηση των

δεδοµένων για την καταπολέµηση της απάτης.

- όσον αφορά τη διαδικασία διαχείρισης

Προς απλούστευση, το Συµβούλιο καθόρισε ως µόνη αρµόδια επιτροπή επιφορτισµένη

µε τη διαχείριση του σχεδίου την Επιτροπή ειδικών φόρων κατανάλωσης που

συστάθηκε βάσει του άρθρου 24 της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

IV. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Στην κοινή θέση που καθόρισε το Συµβούλιο συµπεριλαµβάνονται ως έχουν, εν µέρει ή

κατ� ουσίαν, πέντε από τις ένδεκα τροπολογίες που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

δηλαδή

- Οι τροπολογίες 1 και 7 που αφορούν την ανάγκη το µηχανοργανωµένο σύστηµα για τη

διακίνηση και τους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους

κατανάλωσης να έχει συνοχή µε το νέο µηχανογραφηµένο σύστηµα διαµετακόµισης.

Τα βασικά σηµεία του στόχου αυτού έγιναν δεκτά από το Συµβούλιο µέσα σε δήλωση

προς καταχώρηση στα πρακτικά του Συµβουλίου.

- Η τροπολογία 5 για την αντικατάσταση µέσα στο αγγλικό κείµενο της έννοιας «special

référence» από την έννοια «prime référence».

- Η τροπολογία 6 για την συνεργασία της Επιτροπής για την εγκαθίδρυση του

συστήµατος πληροφορικής. Ο στόχος αυτός επιλέγεται στο άρθρο 2, πρώτο εδάφιο.
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- Η τροπολογία 11 : αφορά την υποχρέωση εισαγωγής της πληροφορικής από τις

υποψήφιες για προσχώρηση χώρες. Για δηµοσιονοµικούς λόγους, δεν κρίθηκε σκόπιµο

να καταστεί υποχρεωτική πριν από την προσχώρησή τους η συµµετοχή των υπό

προσχώρηση κρατών σε δοκιµές που διεξάγονται µέσα στο πλαίσιο της παρούσας

απόφασης.

Το Συµβούλιο απέρριψε τις τροπολογίες 2, 3, 4, 8, 9 και 10.

- Τροπολογίες 2 και 8 : αυτές οι τροπολογίες δεν έγιναν δεκτές. Οι λεπτοµέρειες τις

οποίες αφορούν πρέπει να αφεθούν στην εκτίµηση των κρατών µελών.

- Τροπολογίες 3 και 9 : δεν κρίθηκε σκόπιµο να γίνουν δεκτές αυτές οι τροπολογίες,

εφόσον οι πτυχές της ασφάλειας καλύπτονται στο άρθρο 3 πρώτο εδάφιο από τον όρο

«προδιαγραφές».

- Τροπολογία 4 : δεν κρίθηκε απαραίτητο να εισαχθούν ενδιάµεσες εφαρµογές, εφόσον η

πρόταση έχει στόχο τη δηµιουργία γενικού συστήµατος.

- Τροπολογία 10 : υπερβαίνει το πλαίσιο της πρότασης, εφόσον πρόκειται για τροπολογία

που συνεπάγεται τροποποιήσεις των φορολογικών ρυθµίσεων των κρατών µελών. Τα

διατακτικό που προβλέπει αυτή η τροπολογία εισέρχεται στο πεδίο εφαρµογής της

οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

________________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 15 Ιανουαρίου 2003 (16.01)
(OR. en)

∆ιοργανικός φάκελος :
2001/0185 (COD)

5120/1/03
REV 1

FISC 3
CODEC 9

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο
αριθ. προηγ. εγγρ. : 14667/02 FISC 296 CODEC 1519
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 14372/01 FISC 244 CODEC 1240 COM(2001) 466 final
Θέµα : Καθορισµός κοινής θέσης για την έκδοση της απόφασης του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την εισαγωγή της πληροφορικής στη
διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς
φόρους κατανάλωσης

1. Στις 20 Νοεµβρίου 2001 η Επιτροπή διαβίβασε στο Συµβούλιο την προαναφερόµενη

πρόταση.

2. Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ και συνεπώς εφαρµόζεται η διαδικασία

συναπόφασης (άρθρο 251). Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώµη του στις 24

Σεπτεµβρίου 2002, εγκρίνοντας 11 τροπολογίες στην πρόταση της Επιτροπής. Η Οικονοµική

και Κοινωνική Επιτροπή έδωσε τη γνώµη της στις 29 Μαΐου 2002.

3. Στις 20 ∆εκεµβρίου 2002 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο τροποποιηµένη πρόταση.
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4. Η Οµάδα φορολογικών θεµάτων εξέτασε την ανωτέρω πρόταση και τις προτεινόµενες από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τροπολογίες και κατέληξε σε συµφωνία ως προς το σχέδιο κοινής

θέσης του Συµβουλίου. Στις 4 ∆εκεµβρίου 2002, η Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων,

πλην των αντιπροσωπιών Γερ., Ιρ., Λ και ΗΒ οι οποίες αντιτίθενται στη νοµική βάση που

προτείνει η Επιτροπή, επιβεβαίωσε τη συµφωνία. Έκτοτε, οι αντιπροσωπίες συµφώνησαν �

µετά από αίτηµα του αντιπροσώπου της Επιτροπής � να τροποποιήσουν του άρθρο 12 του

σχεδίου απόφασης έτσι ώστε η απόφαση να αρχίσει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής της

στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το κείµενο του σχεδίου κοινής

θέσης, µετά την εξέτασή του από τους Γλωσσοµαθείς Νοµικούς, εκτίθεται στο έγγραφο

15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1.

5. Στο έγγρ. 15291/02 ADD 1 + COR 1 περιλαµβάνεται το σκεπτικό του Συµβουλίου.

6. Καλείται συνεπώς η ΕΜΑ να εισηγηθεί στο Συµβούλιο :

- να εγκρίνει, µε αρνητική ψήφο των αντιπροσωπιών Γερ., Ιρ., Λ και ΗΒ, την κοινή του

θέση όπως εκτίθεται στο έγγραφο 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1 και να τη

διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µαζί µε το σκεπτικό του σύµφωνα µε το άρθρο

251, παράγραφος 2 της Συνθήκης,

- να καταχωρήσει στα πρακτικά του τη δήλωση που περιλαµβάνεται στο προσάρτηµα

του παρόντος εγγράφου.

________________________



ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 27.01.2003
SEC(2003) 111 τελικό

2001/0185 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε

την κοινή θέση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο για την υιοθέτηση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε την εισαγωγή της

πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης
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2001/0185 (COD)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

σύµφωνα µε το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK

σχετικά µε

την κοινή θέση που εκδόθηκε από το Συµβούλιο για την υιοθέτηση απόφασης του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, σχετικά µε την εισαγωγή της

πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που υπόκεινται σε
ειδικούς φόρους κατανάλωσης

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η πρόταση διαβιβάζεται στο ΕΚ και στο Συµβούλιο
(έγγραφο COM(2001) 466 τελικό – 2001/0185 COD):

19 Νοεµβρίου
2001

Εκδίδεται η γνώµη της Ευρωπαϊκή Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής:

29 Μαΐου 2002

Εκδίδεται η γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση: 24 Σεπτεµβρίου
2002

∆ιαβιβάζεται η τροποποιηµένη πρόταση: 20 ∆εκεµβρίου
2002

Καθορίζεται η κοινή θέση: 21 Ιανουαρίου
2003

2- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
έχει ως στόχο να θέσει σε εφαρµογή ένα ολοκληρωµένο µηχανογραφηµένο σύστηµα που
επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο της διακοινοτικής κυκλοφορίας προϊόντων που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (αλκοολούχα ποτά, καπνός, ορυκτά έλαια). Το
ολοκληρωµένο αυτό σύστηµα επιτρέπει να αντικατασταθεί το διοικητικό συνοδευτικό
έγγραφο - έγγραφο που συνοδεύει σήµερα τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους
κατανάλωσης και τα οποία κυκλοφορούν µεταξύ των κρατών µελών µε καθεστώς αναστολής
των ειδικών φόρων κατανάλωσης, από ένα ηλεκτρονικό µήνυµα που συνδέει τους
οικονοµικούς φορείς µεταξύ τους, µέσω των σχετικών εθνικών διοικήσεων.

Η πρόταση της Επιτροπής καθορίζει τις σχετικές υποχρεώσεις των κρατών µελών και της
Επιτροπής ενόψει της εφαρµογής του συστήµατος αυτού και προβλέπει έναν ειδικό
προϋπολογισµό για να αναπτυχθούν οι κοινοτικές συνισταµένες του συστήµατος αυτού.
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3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΕΩΣ

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι το Συµβούλιο ενέκρινε τη γενική
προσέγγιση της αρχικής πρότασης που είχε υποβάλει. ∆ιαπιστώνει ότι το Συµβούλιο
εξέφρασε ευνοϊκή γνώµη για την εφαρµογή του συστήµατος πληροφορικής όπως
προβλέπεται στην πρότασή της.

3.2 Εξέταση των τροποποιήσεων που προτείνονται από το Κοινοβούλιο σε πρώτη
ανάγνωση

Στην κοινή του θέση, το Συµβούλιο δεν έλαβε υπόψη όλες τις τροποποιήσεις που
πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μεταξύ των τροποποιήσεων οι οποίες µπορεί να θεωρηθεί ότι περιελήφθησαν εξ
ολοκλήρου ή εν µέρει, περιλαµβάνεται καταρχάς η τροποποίηση 6. Μπορεί να
θεωρηθεί ότι ο στόχος της έχει επιτευχθεί µε την τροποποίηση που επέφερε το
Συµβούλιο στο άρθρο 2, εδάφιο 1 της πρότασης. Εξάλλου, η ιδέα που
περιλαµβάνεται στις τροποποιήσεις 1 και 7 αποτέλεσε το αντικείµενο δήλωσης στα
πρακτικά του Συµβουλίου, µε την οποία συµφωνεί η Επιτροπή. Η τροποποίηση 11
έχει ληφθεί εν µέρει υπόψη από το Συµβούλιο (πρώτο τµήµα της τροποποίησης).
Τέλος, η τροποποίηση 5, που αφορούσε µόνο την αγγλική διατύπωση του κειµένου,
ελήφθη επίσης υπόψη από το Συµβούλιο.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί το Συµβούλιο δεν έλαβε υπόψη την
τροποποίηση 10, την οποία είχε απορρίψει και η ίδια, διότι αυτό θα συνεπάγονταν
τροποποίηση της φορολογικής ρύθµισης που εφαρµόζεται στα προϊόντα που
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που υπεισέρχεται στο πεδίο
εφαρµογής της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992.

Η Επιτροπή λυπάται, ωστόσο, γιατί οι άλλες τροποποιήσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, τις οποίες η ίδια αποδέχτηκε, είτε όπως ακριβώς ήταν (τροποποιήσεις
2, 3, 4, 9 και το τελευταίο τµήµα της τροποποίησης 11), είτε µε την επιφύλαξη µιας
νέας διατύπωσης (τροποποίηση 8), δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι
τροποποιήσεις αυτές αποτελούν βελτίωση του περιεχοµένου και της εµβέλειας της
αρχικής της πρότασης.

3.3 Νέες διατάξεις που εισάχθηκαν από το Συµβούλιο

Το Συµβούλιο τροποποίησε πολλές διατάξεις, επί της ουσίας.

Οι βασικές αυτές τροποποιήσεις αφορούν αρχικά την νοµική εµβέλεια της απόφασης
: το Συµβούλιο, µε ειδική πλειοψηφία, έκρινε πράγµατι ότι η πρόταση της Επιτροπής
δεν πρόκειται να τροποποιήσει τη φορολογική νοµοθεσία αλλά να δώσει µόνο τα
οικονοµικά και ανθρώπινα µέσα στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη για να
αναπτύξουν το µηχανογραφηµένο σύστηµα παρακολούθησης και ελέγχου των
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να διευκρινίσει τις
σχετικές υποχρεώσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Το Συµβούλιο
τροποποίησε, συνεπώς, τους στόχους που αρχικά περιέχονταν στο άρθρο 1,
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παράγραφος 2, σηµείο β) και γ). Για το σκοπό αυτό, το Συµβούλιο προσέθεσε επίσης
το εκτιµώντας 10 και τροποποίησε το εκτιµώντας 3. Η Επιτροπή µπορεί να δεχθεί το
διάβηµα του Συµβουλίου.

Στη συνέχεια, οι τροποποιήσεις που επέφερε το Συµβούλιο αφορούν το
χρονοδιάγραµµα. Σχετικά µε αυτό, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 2 και 12. Προβλέπεται
στο εξής ότι το σύστηµα θα πρέπει να επεκταθεί σε περίοδο 6 ετών (αντί
5),αρχίζοντας το αργότερο 12 µήνες µετά την υιοθέτηση της απόφασης (αντί 9), ενώ
ως ηµεροµηνία προβλέπεται η 1η Ιανουαρίου 2003 (αντί της 20ής ηµέρας µετά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης στην Επίσηµη Εφηµερίδα). Η Επιτροπή υποστηρίζει το
διάβηµα του Συµβουλίου.

Τέλος, το Συµβούλιο απλοποίησε, στο άρθρο 7, τη διαδικασία διαχείρισης του
συστήµατος, προβλέποντας ότι η επιτροπή των ειδικών φόρων κατανάλωσης θα
είναι η µόνη αρµόδια για την παρακολούθηση της εφαρµογής του συστήµατος.

3.4 Νοµική βάση της πρότασης

Η Επιτροπή σηµειώνει µε ικανοποίηση ότι µετά τις συζητήσεις που έγιναν το
Συµβούλιο υιοθέτησε τελικά την κοινή θέση µε ειδική πλειοψηφία, µε βάση το
άρθρο 95 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, σύµφωνα µε
την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση αποτελεί αποδεκτό συµβιβασµό αλλά λυπάται, ωστόσο,
γιατί οι τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου, τις οποίες αποδέχτηκε, δεν έχουν ληφθεί
περισσότερο υπόψη.

Η Επιτροπή είναι, ωστόσο, πεπεισµένη ότι θα µπορέσει να εξευρεθεί µία κοινή προσέγγιση
µεταξύ του Συµβουλίου και του Κοινοβουλίου. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή έχει
υποβάλει, στην τροποποιηµένη της πρόταση, ένα συµβιβαστικό κείµενο για να προσαρµόσει
τις προσεγγίσεις των δύο αυτών οργάνων.

5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Η Επιτροπή και το Συµβούλιο έκαναν τρεις κοινές δηλώσεις στα πρακτικά, οι οποίες
επισυνάπτονται στην παρούσα ανακοίνωση.

Ο στόχος της πρώτης δήλωσης είναι να υπογραµµιστεί το γεγονός ότι η πρόταση απόφασης
δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα, πράγµα που αιτιολογεί το ό,τι υποβλήθηκε βάσει του
άρθρου 95. Η δήλωση αυτή διευκρινίζει επίσης ότι κάθε διάταξη φορολογικού χαρακτήρα,
που συνδέεται µε τη χρήση του συστήµατος πληροφορικής πρέπει να υιοθετείται
τροποποίηση της οδηγίας του Συµβουλίου 92/12/ΕΟΚ.

Η δεύτερη δήλωση έχει ως στόχο να υπογραµµίσει το γεγονός ότι, κατά την επεξεργασία των
κοινοτικών συνισταµένων του συστήµατος, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη η δυνατότητα
επαναχρησιµοποίησης, στο µέτρο του δυνατού, του νέου µηχανογραφηµένου συστήµατος
διαµετακόµισης (ΝΜΣ∆).
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Τέλος, η τρίτη δήλωση έχει ως στόχο να αναφέρει ότι τα µέσα για την εκµετάλλευση των
στοιχείων που προορίζονται για την καταπολέµηση της απάτης πρέπει να σέβονται την
εθνική νοµοθεσία στον τοµέα αυτό.
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Statements for the minutes

Re Article 1

The Council and the Commission state that, this Decision is a purely non-fiscal measure
aiming at the improvement of the functioning of the internal market. Any fiscal aspects
related to the use of the computerised system for the movement and surveillance of excisable
products (EMCS) will require the adoption of the appropriate amendments of the Council
Directive 92/12/EEC, in accordance with the provisions of the Treaty. This decision does not
prejudice the legal basis of any future amendments of Directive 92/12/EEC.

Re Article 1 and 4

[“The Council and the Commission note that, in the work on the Community components of
the computerised system for the movement and surveillance of excisable products (EMCS),
consideration is given to reusing as much of the New Computerized Transit System (NCTS)
as possible, in order that the EMCS-system is compatible with and, – if technically possible, –
integrated with the NCTS.”]

Re Article 4(1)(b)

“The Council and the Commission state that, the instruments for the exploitation of data to
combat fraud will respect national legislation in this area.”


