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EUROOPAN PARLAMENTIN JA

NEUVOSTON PÄÄTÖS 2003/   /EY,

tehty                        ,

valmisteveron alaisten tuotteiden

liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen1,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon2,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä3,

                                                
1 EYVL C 51 E, 26.2.2002, s. 372.
2 EYVL C 221, 17.9.2002, s. 1.
3 Euroopan parlamentin lausunto 24. syyskuuta 2002 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä),

neuvoston yhteinen kanta … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja Euroopan parlamentin
päätös … (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä). Neuvoston päätös ... .
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sekä katsovat seuraavaa:

1) Valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä näiden tuotteiden

hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 annetussa

neuvoston direktiivissä 92/12/ETY1 edellytetään, että eri jäsenvaltioiden välillä väliaikaisen

valmisteverottomuuden järjestelmän mukaisesti liikkuvien tuotteiden mukana on oltava

lähettäjän laatima asiakirja.

2) Direktiivissä 92/12/ETY edellytetyn saateasiakirjan muoto ja sisältö määritellään

väliaikaisessa valmisteverottomuusjärjestelmässä liikkuvien valmisteveron alaisten tuotteiden

hallinnollisesta saateasiakirjasta 11 päivänä syyskuuta 1992 annetulla komission asetuksella

(ETY) N:o 2719/922.

3) On tarpeen perustaa tietokoneistettu järjestelmä valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen

valvontaa varten, niin että jäsenvaltiot voivat saada reaaliajassa tietoja liikkumisesta ja

suorittaa tarvittavat tarkastukset, myös direktiivin 92/12/ETY 15 artiklassa tarkoitetun

tuotteiden liikkumisen aikana.

4) Tietokoneistetun järjestelmän perustamisen ansiosta olisi myös voitava yksinkertaistaa

väliaikaiseen valmisteverottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden yhteisönsisäistä

liikkumista.

5) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi komission olisi yhteensovitettava jäsenvaltioiden

toimia sisämarkkinoiden joustavan toiminnan takaamiseksi.

                                                
1 EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä

2000/47/EY (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 73).
2 EYVL L 276, 19.9.1992, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella

(ETY) N:o 2225/93 (EYVL L 198, 7.8.1993, s. 5).
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6) Tietokoneistetun järjestelmän laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi sekä yhteisön että

jäsenvaltioiden on sijoitettava siihen paljon lisää inhimillisiä ja rahoituksellisia voimavaroja.

Näin ollen olisi säädettävä, että komissio ja jäsenvaltiot asettavat käytettäviksi tarvittavat

voimavarat järjestelmän kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi.

7) Edelleen olisi tarpeen tarkentaa, mitkä tietokoneistetun järjestelmän osat ovat yhteisön

vastuulla ja mistä yhteisö ei vastaa, sekä määrittää, mistä tehtävistä tietokoneistetun

järjestelmän kehittämisessä ja käyttöönotossa huolehtii komissio ja mistä huolehtivat

jäsenvaltiot. Tässä suhteessa komissiolla, jota asiaankuuluva komitea avustaa, olisi tärkeä

tehtävä sovittaa yhteen, organisoida ja hallinnoida järjestelmää.

8) Valmisteveron alaisten tuotteiden valvontaa koskevan tietokoneistetun järjestelmän

täytäntöönpanon arviointia varten olisi tehtävä järjestelyjä.

9) Järjestelmän rahoittaminen olisi jaettava yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken, ja yhteisön osuus

olisi rahoitettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

10) Tietokoneistetun järjestelmän aikaansaaminen edistää valmisteveron alaisten tuotteiden

liikkumisen sisämarkkinanäkökohtia. Valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumiseen liittyvät

veronäkökohdat olisi hoidettava muuttamalla direktiiviä 92/12/ETY. Tällä päätöksellä ei ole

vaikutusta direktiivin 92/12/ETY mahdollisten tulevien muutosten oikeusperustaan.
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11) Tässä päätöksessä vahvistetaan järjestelmän koko kehittämisen ja käyttöönoton

edellyttämäksi ajaksi rahoituspuitteet, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota

koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta

1999 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen1

33 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

12) Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä

menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta

1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY2 mukaisesti,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

                                                
1 EYVL C 172, 18.6.1999, s. 1.
2 EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.



15291/1/02 REV 1 RR/aj 5
DG G I    FI

1 artikla

1. Direktiivin 92/12/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetunlaisten valmisteveron alaisten

tuotteiden liikkumista ja valvontaa varten perustetaan tietokoneistettu järjestelmä, jäljempänä

'tietokoneistettu järjestelmä'.

2. Tietokoneistetun järjestelmän tarkoituksena on:

a) mahdollistaa asetuksella (ETY) N:o 2719/92 säädetyn saateasiakirjan sähköinen siirtäminen ja

valvonnan parantaminen;

b) edistää sisämarkkinoiden toimintaa yksinkertaistamalla väliaikaiseen

valmisteverottomuusjärjestelmään kuuluvien tuotteiden yhteisönsisäistä liikkuvuutta ja

tarjoamalla jäsenvaltioille mahdollisuus seurata reaaliajassa tuotteiden kulkua ja suorittaa

tarvittaessa välttämättömät tarkastukset.

2 artikla

Jäsenvaltioiden ja komission on otettava tietokoneistettu järjestelmä käyttöön kuuden vuoden

kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.

Tietokoneistetun järjestelmän soveltamisen aloittamiseen liittyvät toimet on aloitettava

12 kuukauden kuluessa tämän päätöksen voimaantulosta.
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3 artikla

Tietokoneistettu järjestelmä koostuu yhteisön vastuulla olevista osista ja kansallisella vastuulla

olevista osista.

Yhteisön vastuulla olevat osat ovat yhteiset eritelmät, tekniset tuotteet, yhteisen

tietoliikenneverkon/yhteisen järjestelmien rajapinnan palvelut ja kaikille jäsenvaltioille yhteiset

yhteensovittamispalvelut, lukuun ottamatta kansallisten tarpeiden edellyttämiä palvelujen

muunnoksia tai erikoispiirteitä.

Kansallisella vastuulla olevat osat ovat kansalliset eritelmät, järjestelmään kuuluvat kansalliset

tietokannat, yhteisön vastuulla olevien osien ja kansallisella vastuulla olevien osien väliset

verkkoyhteydet sekä ohjelmistot ja laitteistot, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina varmistaakseen

kyseisen järjestelmän täysipainoisen käytön koko hallinnossaan.

4 artikla

1. Komissio sovittaa yhteen tietokoneistetun järjestelmän yhteisön vastuulla olevien ja

kansallisella vastuulla olevien osien perustamisen ja toiminnan 7 artiklan 2 kohdassa säädettyä

menettelyä noudattaen, erityisesti seuraavilta osin:

a) järjestelmän yhteenkytkettävyyden ja yleisen yhteentoimivuuden varmistamiseen tarvittavat

perusrakenteet ja välineet;

b) välineet tietojen hyödyntämiseksi petosten torjunnassa.
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2. 1 kohdan tavoitteiden saavuttamiseksi komissio tekee tietokoneistetun järjestelmän yhteisön

vastuulla olevien osien perustamiseksi tarvittavat sopimukset ja laatii yhteistyössä 7 artiklan

1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa strategian ja

hallinnointisuunnitelmat, joita järjestelmän perustaminen ja toiminta edellyttävät.

Strategiassa ja hallinnointisuunnitelmissa täsmennetään perustamiseen liittyvät ja jatkuvasti

suoritettavat tehtävät, jotka komission ja kunkin jäsenvaltion on määrä tehdä.

Hallinnointisuunnitelmissa täsmennetään määräajat kunkin strategiassa määritellyn hankkeen

toteuttamisen edellyttämien tehtävien suorittamiselle.

5 artikla

1. Jäsenvaltioiden on suoritettava 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa hallinnointisuunnitelmissa

asetettujen määräaikojen puitteissa niille osoitetut perustamiseen liittyvät ja jatkuvasti suoritettavat

tehtävät.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kunkin tehtävän tuloksista ja suorittamisajankohdasta.

Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

2. Jäsenvaltiot eivät saa ryhtyä tietokoneistetun järjestelmän perustamiseen tai toimintaan

liittyviin toimiin, joilla voi olla vaikutusta järjestelmän yhteenkytkettävyyteen ja yleiseen

yhteentoimivuuteen tai sen yleiseen toimivuuteen.
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Jäsenvaltioiden toimenpiteet, jotka voivat vaikuttaa tietokoneistetun järjestelmän

yhteenkytkettävyyteen ja yleiseen yhteentoimivuuteen tai sen yleiseen toimivuuteen, edellyttävät

komission 7 artiklan 2 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti etukäteen antamaa suostumusta.

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle säännöllisesti toimenpiteistään, joihin ne ovat

ryhtyneet voidakseen käyttää tietokoneistettua järjestelmää täysipainoisesti koko hallinnossaan.

Komissio puolestaan ilmoittaa asiasta 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle.

6 artikla

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista tietokoneistetun järjestelmän perustamiseen ja

toimintaan sekä 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin

seikkoihin liittyvistä toimenpiteistä päätetään 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hallintomenettelyn

mukaisesti. Täytäntöönpanotoimenpiteet eivät saa vaikuttaa välillisen veron kantoa ja valvontaa

koskeviin yhteisön säännöksiin eivätkä välillistä verotusta koskevaa hallinnollista yhteistyötä ja

keskinäistä avunantoa koskeviin yhteisön säännöksiin.

7 artikla

1. Komissiota avustaa direktiivin 92/12/ETY 24 artiklan nojalla perustettu valmisteverokomitea.
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2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa, ottaen

huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika vahvistetaan kolmeksi

kuukaudeksi.

3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

8 artikla

1. Komissio toteuttaa muut tarvittavat toimenpiteet tarkistaakseen, että EU:n yleisestä

talousarviosta rahoitetut toimet toteutetaan moitteettomasti ja tämän päätöksen säännöksiä

noudattaen.

Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa komiteassa

kokoontuvien jäsenvaltioiden kanssa tietokoneistetun järjestelmän kehittämis- ja

käyttöönottovaiheita määrittääkseen, onko järjestelmän tavoitteet saavutettu, sekä laatiakseen

suuntaviivat tietokoneistetun järjestelmän täytäntöönpanoon tähtäävien toimien tehostamiseksi.

2. Komissio toimittaa 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komitealle välikertomuksen

seurantatoimista kolmenkymmenen kuukauden kuluttua tämän päätöksen voimaantulosta.

Tarvittaessa kertomuksessa täsmennetään tietokoneistetun järjestelmän toiminnan myöhemmässä

arvioinnissa käytettävät menetelmät ja perusteet.
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3. 2 artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun kuuden vuoden ajanjakson päättyessä

komissio esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tietokoneistetun järjestelmän

täytäntöönpanosta. Kertomuksessa täsmennetään muun muassa tietokoneistetun järjestelmän

toiminnan myöhemmässä arvioinnissa käytettävät menetelmät ja perusteet.

9 artikla

Komissio tiedottaa Euroopan unionin jäsenyyttä hakeneille maille tietokoneistetun järjestelmän

kehittämisestä ja käyttöönotosta, ja maat voivat osallistua suoritettaviin testeihin.

10 artikla

1. Yhteisö ja jäsenvaltiot jakavat tietokoneistetun järjestelmän perustamiskustannukset 2 ja

3 kohdan mukaisesti.

2. Yhteisö vastaa tietokoneistetun järjestelmän yhteisön vastuulla olevien osien kehittämis-,

hankinta-, asennus- ja ylläpitokuluista sekä komission tai sen nimeämien alihankkijoiden tiloihin

asennettujen yhteisön vastuulla olevien osien käytöstä aiheutuvista juoksevista kuluista.
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3. Jäsenvaltiot vastaavat tietokoneistetun järjestelmän kansallisella vastuulla olevien osien

perustamiseen ja toimintaan liittyvistä kuluista sekä niiden omiin tai niiden nimeämien

alihankkijoiden tiloihin asennettujen yhteisön vastuulla olevien osien käytöstä aiheutuvista

juoksevista kuluista.

11 artikla

1. Rahoituspuitteet tietokoneistetun järjestelmän rahoittamiseksi 2 artiklan ensimmäisessä

alakohdassa määritetylle ajanjaksolle vahvistetaan 35 miljoonaksi euroksi EU:n yleisen

talousarvion osalta.

Budjettivallan käyttäjä myöntää rahoitusnäkymien rajoissa vuotuiset määrärahat, mukaan luettuina

määrärahat järjestelmän edellä mainitun käyttöönottoajanjakson jälkeistä käyttöä ja toimintaa

varten.

2. Jäsenvaltioiden on arvioitava ja asetettava käytettäviksi rahoitukselliset ja inhimilliset

voimavarat, jotka tarvitaan niiden 5 artiklassa esitettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Komissio ja

jäsenvaltiot toimittavat tietokoneistetun järjestelmän perustamisen ja toiminnan edellyttämät

inhimilliset, rahoitukselliset ja tekniset voimavarat.

12 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.
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13 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

______________





15291/1/02 REV 1 ADD 1 vk/PA/aj 1
DG G I    FI

EUROOPAN UNIONIN
NEUVOSTO

Bryssel, 21. tammikuuta 2003
(OR. fr)

Toimielinten välinen asia:
2001/0185 (COD)

15291/1/02
REV 1 ADD 1

FISC 309
CODEC 1607

NEUVOSTON PERUSTELUIT
Asia: Neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu … , Euroopan parlamentin ja neuvoston

päätöksen tekemiseksi valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan
tietokoneistamisesta

NEUVOSTON PERUSTELUIT



15291/1/02 REV 1 ADD 1 vk/PA/aj 2
DG G I    FI

I JOHDANTO

1. Komissio toimitti 20.11.2001 neuvostolle ehdotuksen Euroopan parlamentin ja

neuvoston päätökseksi valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan

tietokoneistamisesta.

2. Euroopan parlamentti antoi tätä ehdotusta koskevan lausuntonsa ensimmäisessä

käsittelyssä 24.9.2002.

3. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa 29.5.2002.

4. Neuvosto vahvisti Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 251 artiklan mukaisesti

yhteisen kantansa 21.1.2003.

5. Komissio esitti perustamissopimuksen 250 artiklan 2 kohdan mukaisesti muutetun

ehdotuksen 20.12.2002.
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II EHDOTUKSEN TAVOITE

Ehdotuksen tavoitteena on luoda valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumista ja valvontaa

koskeva tietokonejärjestelmä.

III YHTEISEN KANNAN TARKASTELU

Vaikka neuvosto kannattaakin komission ehdotuksessa tarkoitettua tavoitetta, sen yhteinen

kanta eroaa ehdotuksesta

– aikataulun osalta

• päätöksen voimaantulopäivä vahvistetaan sen julkaisupäivänä Euroopan

yhteisöjen virallisessa lehdessä (12 artikla),

• jäsenvaltioiden ja komission on otettava tietokonejärjestelmä käyttöön kuuden

vuoden kuluessa päätöksen voimaantulosta (2 artiklan 1 kohta), ja

• järjestelmän kehittämistyöt on aloitettava viimeistään 12 (eikä yhdeksän)

kuukauden kuluttua päätöksen voimaantulosta (2 artiklan 2 kohta).

– soveltamisalan osalta

Täsmentääkseen päätöksen soveltamisalaa ja poistaakseen epäselvyydet päätöksen

vaikutuksista verotusmääräysten alalla neuvosto on päättänyt
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• muuttaa 1 artiklan 2 kohdan b ja c alakohdan sanamuotoa niin, että uudessa

b alakohdassa säädetään sisämarkkinoiden toiminnan parantamisesta

yksinkertaistamalla väliaikaisen valmisteverottomuuden alaisten tuotteiden

liikkumista yhteisössä ja antamalla jäsenvaltioille mahdollisuus seurata

reaaliajassa tuotteiden liikkumista ja suorittaa tarvittaessa välttämättömät

tarkastukset, ja

• muuttaa 4 artiklan sanamuotoa, erityisesti sen 1 kohdan b alakohdassa, ja

täsmentää, että tietokonejärjestelmän tarkoituksena on kehittää tarpeelliset

välineet tietojen hyödyntämiseksi petosten torjunnassa.

– hallintomenettelyn osalta

Asian yksinkertaistamiseksi neuvosto on nimennyt direktiivin 92/12/ETY 24 artiklalla

perustetun valmisteverokomitean ainoaksi toimivaltaiseksi komiteaksi hankkeen

hallintoa varten.

IV EUROOPAN PARLAMENTIN EHDOTTAMAT TARKISTUKSET

Neuvoston vahvistamaan yhteiseen kantaan sisällytettiin sellaisenaan, osittain tai sisältönsä

puolesta viisi Euroopan parlamentin ehdottamasta yhdestätoista tarkistuksesta.

– Tarkistukset 1 ja 7, jotka koskevat tarvetta saattaa valmisteveron alaisten tuotteiden

liikkumisen ja valvonnan tietokonejärjestelmä yhdenmukaiseksi uuden tietokoneistetun

passitusjärjestelmän kanssa. Neuvosto hyväksyi tämän tavoitteen olennaisen osan

neuvoston pöytäkirjaan merkittävässä lausumassa.

– Tarkistus 5, joka koskee käsitteen "special reference" korvaamista käsitteellä "prime

reference" englanninkielisessä versiossa.

– Tarkistus 6, joka koskee yhteistyötä komission kanssa tietokonejärjestelmän käyttöön

ottamiseksi. Tämä tavoite käy ilmi 2 artiklan 1 kohdasta.
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– Tarkistus 11, joka koskee ehdokasvaltioiden velvoitetta ottaa käyttöön

tietokonejärjestelmä. Liittyviä valtioita ei katsottu talousarviosyistä voitavan velvoittaa

osallistumaan tämän päätöksen puitteissa suoritettaviin testeihin ennen liittymistä.

Neuvosto hylkäsi tarkistukset 2, 3, 4, 8, 9 ja 10.

– Tarkistukset 2 ja 8: näitä tarkistuksia ei hyväksytty; niissä tarkoitetut säännöt olisi

jätettävä jäsenvaltioiden päätettäviksi.

– Tarkistukset 3 ja 9: näiden tarkistusten hyväksymistä ei pidetty tarpeellisena, koska

turvallisuusnäkökohdat otetaan huomioon 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa termillä

"eritelmät".

– Tarkistus 4: välisovellutuksia ei pidetty tarpeellisena, koska ehdotuksen tarkoituksena

on ottaa käyttöön kattava järjestelmä.

– Tarkistus 10: menee ehdotuksen soveltamisalaa pidemmälle, koska kyseessä on

tarkistus, joka aiheuttaisi muutoksia jäsenvaltioiden verotusmääräyksiin; tämän

tarkistuksen sisältämä säännös kuuluu direktiivin 92/12/ETY soveltamisalaan.

________________________
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1. Komissio toimitti edellä mainitun ehdotuksen neuvostolle 20.11.2001.

2. Ehdotus perustuu EY:n perustamissopimuksen 95 artiklaan, joten käytetään

yhteispäätösmenettelyä (251 artikla). Euroopan parlamentti antoi 24.9.2002 lausuntonsa, joka

sisälsi 11 tarkistusta komission ehdotukseen. Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa

29.5.2002.

3. Komissio toimitti neuvostolle muutetun ehdotuksen 20.12.2002.
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4. Verotustyöryhmä pääsi ehdotusta ja Euroopan parlamentin tekemiä tarkistuksia tarkasteltuaan

yhteisymmärrykseen ehdotuksesta neuvoston yhteiseksi kannaksi. Pysyvien edustajien

komitea vahvisti yhteisymmärryksen 4.12.2002, mutta Saksan, Irlannin, Luxemburgin ja

Yhdistyneen kuningaskunnan valtuuskunnat vastustivat komission ehdottamaa

oikeusperustaa. Tämän jälkeen valtuuskunnat ovat komission edustajan pyynnöstä päättäneet

muuttaa päätösehdotuksen 12 artiklaa siten, että päätös tulee voimaan päivänä, jona se

julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. Ehdotus yhteiseksi kannaksi on

lingvistijuristien tarkistamana asiakirjassa 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1.

5. Neuvoston perustelut ovat asiakirjassa 15291/02 ADD 1 + COR 1.

6. Näin ollen Coreper voisi pyytää neuvostoa:

− vahvistamaan Saksan, Irlannin, Luxemburgin ja Yhdistyneen kuningaskunnan

valtuuskuntien äänestäessä vastaan yhteisen kannan asiakirjan 15291/02 FISC 309

CODEC 1607 + COR 1 mukaisena ja toimittamaan sen Euroopan parlamentille

perusteluineen perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan mukaisesti

− merkitsemään tämän asiakirjan lisäyksen mukaisen lausuman pöytäkirjaansa.

________________________
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2001/0185 (COD)

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti

neuvoston yhteistä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen tekemiseen
valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta

1- TAUSTA

Ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvostolle toimituspäivä
(KOM(2001) 466 lopullinen – 2001/0185 COD):

19. marraskuuta 2001

Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon päivä: 29. toukokuuta 2002

Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn lausunnon päivä: 24. syyskuuta 2002

Muutetun ehdotuksen toimituspäivä: 20. joulukuuta 2002

Yhteisen kannan vahvistaminen määräenemmistöllä: 21. tammikuuta 2003

2- KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE

Komission ehdotuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi on tarkoitus ottaa
käyttöön tietokoneistettu integroitu järjestelmä, jolla voidaan seurata ja valvoa valmisteveron
alaisten tuotteiden (alkoholin, tupakan ja kivennäisöljyjen) liikkumista yhteisössä.
Integroidussa järjestelmässä korvattaisiin hallinnollinen saateasiakirja, joka on väliaikaisessa
valmisteverottomuusjärjestelmässä jäsenvaltioiden välillä liikkuviin valmisteveron alaisiin
tuotteisiin nykyään liitettävä paperi, sähköisellä viestillä, jonka taloudellinen toimija lähettää
toiselle asianomaisen kansallisen hallinnon kautta.

Komission ehdotuksessa määritellään tämän järjestelmän käyttöönottoon liittyvät
jäsenvaltioiden ja komission velvoitteet sekä talousarvio yhteisön vastuulla olevia
järjestelmän osia koskevalle työlle.

3- YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET

3.1 YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto on hyväksynyt komission
esittämän alkuperäisen ehdotuksen yleisen lähestymistavan. Komissio toteaa, että
neuvosto suhtautuu myönteisesti sen ehdotuksen mukaisen tietokoneistetun
järjestelmän käyttöönottoon.
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3.2 Parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottamien tarkistusten tarkastelua

Neuvosto ei ole ottanut yhteisessä kannassaan huomioon kaikkia Euroopan
parlamentin ehdottamia tarkistuksia.

Kokonaan tai osittain huomioon otettuihin tarkistuksiin voidaan lukea ensinnäkin
tarkistus 6. Sen tavoite voidaan katsoa saavutetun ehdotuksen 2 artiklan 1 kohtaan
tehdyllä neuvoston muutoksella. Lisäksi tarkistusten 1 ja 7 ajatus on otettu mukaan
pöytäkirjaan liitettävässä neuvoston lausumassa, johon komissio on yhtynyt.
Neuvosto on ottanut tarkistuksen 11 huomioon osittain (tarkistuksen ensimmäinen
osa). Tarkistus 5, joka koski ainoastaan englanninkielistä toisintoa, on myös otettu
neuvostossa huomioon.

Komissio on tyytyväinen siihen, että neuvosto ei ole ottanut huomioon tarkistusta 10,
jonka komissiokin hylkäsi, koska se edellyttäisi muutosta valmisteveron alaisiin
tuotteisiin sovellettavaan verolainsäädäntöön, joka kuuluu 25. helmikuuta 1992
annetun neuvoston direktiivin 92/12/ETY soveltamisalaan.

Komissio sen sijaan pahoittelee sitä, että muita sen sellaisenaan (tarkistukset 2, 3, 4,
9 ja tarkistuksen 11 jälkiosa) tai eri sanamuodossa (tarkistus 8) hyväksymiä
Euroopan parlamentin tarkistuksia ei ole otettu huomioon. Komissio katsoo, että
nämä muutokset parantaisivat sen alkuperäisen ehdotuksen sisältöä ja vaikutusta.

3.3 Neuvoston lisäämät uudet säännökset

Neuvosto on muuttanut useita säännöksiä perusteellisesti.

Perusteelliset muutokset koskevat ensinnäkin päätöksen oikeudellista vaikutusta:
neuvoston määräenemmistö katsoi, että komission ehdotuksella ei ole tarkoitus
muuttaa verolainsäädäntöä vaan ainoastaan antaa komissiolle ja jäsenvaltioille
taloudelliset ja henkilövoimavarat valmisteveron alaisten tuotteiden seurannan ja
valvonnan tietokonejärjestelmän kehittämistä varten sekä määritellä eri osapuolten
velvoitteet näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Neuvosto on tämän vuoksi muuttanut
1 artiklan 2 kohdan b ja c alakohtaan alunperin sisältyneitä tavoitteita. Lisäksi
neuvosto on samasta syystä lisännyt johdanto-osaan 10 kappaleen ja muuttanut sen 3
kappaletta. Nämä neuvoston toimenpiteet ovat komission hyväksyttävissä.

Toiset neuvoston tekemät muutokset koskevat aikataulua. Tämän vuoksi 2 ja 12
artiklaa on muutettu. Niissä säädetään nyt, että järjestelmä on otettava käyttöön
(viiden sijasta) kuuden vuoden kuluessa ja järjestelmän kehittämistyöt on aloitettava
(yhdeksän sijasta) 12 kuukauden kuluessa päätöksen voimaantulosta, jonka
päivämääräksi on esitetty 1. tammikuuta 2003 (aikaisemmin 20. päivä sen
julkaisemisesta virallisessa lehdessä). Komissio kannattaa näitä neuvoston tekemiä
muutoksia.

Lisäksi neuvosto on 7 artiklassa yksinkertaistanut järjestelmän hallinnointia esittäen,
että järjestelmän käyttöönoton seurantaan liittyvä toimivalta olisi yksinomaan
valmisteverokomitealla.
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3.4 Ehdotuksen oikeusperusta

Komissio panee tyytyväisenä merkille, että neuvosto on käymiensä keskustelujen
perusteella lopulta vahvistanut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 95 artiklan
mukaisesti määräenemmistöllä yhteisen kannan, joka on komission alkuperäisen
ehdotuksen mukainen.

4- PÄÄTELMÄT

Komissio katsoo, että yhteinen kanta on hyväksyttävissä oleva kompromissi, mutta
pahoittelee kuitenkin sitä, että useampia komission hyväksymiä parlamentin tarkistuksia ei
ole otettu huomioon.

Komissio on kuitenkin vakuuttunut siitä, että neuvosto ja parlamentti pystyvät löytämään
yhteisen lähestymistavan. Komissio on tämän vuoksi jo esittänyt muutetussa ehdotuksessaan
kompromissitekstin, jossa on pyritty sovittamaan yhteen näiden kahden toimielimen
lähestymistavat.

5- NEUVOSTON JA KOMISSION LAUSUMAT PÖYTÄKIRJAAN
LIITETTÄVIKSI

Komissio ja neuvosto ovat antaneet kolme pöytäkirjaan liitettävää yhteistä lausumaa, jotka
ovat tämän tiedonannon liitteenä.

Ensimmäisessä lausumassa pyritään korostamaan sitä, että päätösehdotus ei ole luonteeltaan
verotuksellinen, joten se on voitu esittää 95 artiklan perusteella. Lausumassa tarkennetaan
myös, että kaikista tietokoneistetun järjestelmän käyttöönottoon liittyvistä verotuksellisista
säännöksistä on säädettävä neuvoston direktiivin 92/12/ETY muutoksina.

Toisessa lausumassa korostetaan sitä, että työstettäessä yhteisön vastuulla olevia järjestelmän
osia olisi tarkasteltava mahdollisuutta hyödyntää uutta tietokoneavusteista
passitusjärjestelmää.

Kolmannen lausuman tarkoitus on tuoda esiin, että niiden välineiden, joilla petosten
torjuntaan tarkoitettuja tietoja hyödynnetään, on oltava alaa koskevan kansallisen
lainsäädännön mukaisia.
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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.”


