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BESCHIKKING Nr.       /2003/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van

betreffende geautomatiseerde verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op

accijnsgoederen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 3,

                                                
1 PB C 51 E van 26.2.2002, blz. 372.
2 PB C 221 van 17.9.2002, blz. 1.
3 Advies van het Europees Parlement van 24 september 2002 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van … (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van … (nog niet verschenen in het
Publicatieblad). Besluit van de Raad van ….
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de algemene regeling voor

accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de controles daarop 1

bepaalt dat producten die zich onder schorsing van accijns in het verkeer tussen de grond-

gebieden van verschillende lidstaten bevinden, vergezeld dienen te gaan van een door de

afzender opgesteld document.

(2) Bij Verordening (EEG) nr. 2719/92 van de Commissie van 11 september 1992 betreffende het

geleidedocument voor het verkeer onder schorsing van rechten van accijnsproducten 2 is het

door Richtlijn 92/12/EEG voorgeschreven administratieve document ingesteld.

(3) Er dient een geautomatiseerd systeem voor de uitoefening van toezicht ingevoerd te worden

voor het verkeer van accijnsgoederen, waardoor de lidstaten in werkelijke tijd kennis kunnen

nemen van deze goederenbewegingen en de noodzakelijke controles kunnen verrichten, onder

meer wat het verkeer in de zin van artikel 15 van Richtlijn 92/12/EEG betreft.

(4) Door de invoering van een geautomatiseerd systeem moet het intracommunautaire verkeer

van goederen onder schorsing van accijns kunnen worden vereenvoudigd.

(5) Voor de uitvoering van deze beschikking dient de Commissie de werkzaamheden van de

lidstaten te coördineren, teneinde de goede werking van de interne markt te waarborgen.

                                                
1 PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2000/47/EG

(PB L 193 van 29.7.2000, blz. 73).
2 PB L 276 van 19.9.1992, blz. 1. Verordening gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2225/93

(PB L 198 van 7.8.1993, blz. 5).



15291/1/02 REV 1 CS/vl 3
DG G I    NL

(6) Gezien de complexiteit en de omvang van een dergelijk geautomatiseerd systeem zijn aan-

zienlijk meer investeringen in menselijke en financiële middelen vereist, zowel op commu-

nautair vlak als in de lidstaten. Daarom dient te worden bepaald dat de Commissie en de lid-

staten voor de ontwikkeling en invoering van het systeem alle noodzakelijke middelen ter

beschikking moeten stellen.

(7) Tevens dient te worden vastgesteld welke de communautaire componenten en de niet-com-

munautaire componenten van het geautomatiseerde systeem zijn, en welke taken in het kader

van de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde systeem door de Commissie en

door de lidstaten moeten worden uitgevoerd. In dit verband dient de Commissie, bijgestaan

door het betrokken comité, op het gebied van coördinatie, organisatie en beheer een belang-

rijke rol te vervullen.

(8) Er dienen procedures te worden opgesteld voor de evaluatie van de uitvoering van het geauto-

matiseerde systeem voor de uitoefening van toezicht op accijnsgoederen.

(9) De financiering van het systeem dient te worden verdeeld tussen de Gemeenschap en de lid-

staten, en de financiële bijdrage van de Gemeenschap moet als zodanig in de algemene

begroting van de Europese Unie worden opgenomen.

(10) Het geautomatiseerde systeem zal het verkeer van accijnsgoederen binnen de interne markt

stimuleren. De fiscale aspecten van het verkeer van accijnsgoederen dienen te worden

geregeld door een wijziging van Richtlijn 92/12/EEG. Deze beschikking laat de rechtsgrond-

slag voor toekomstige wijzigingen van Richtlijn 92/12/EEG onverlet.
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(11) Deze beschikking stelt voor de gehele duur van de ontwikkeling en de invoering van het

systeem de financiële middelen vast die in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure

voor de begrotingsautoriteit het voornaamste referentiepunt vormen in de zin van punt 33 van

het Interinstitutioneel Akkoord van 6 mei 1999 tussen het Europees Parlement, de Raad en de

Commissie over de begrotingsdiscipline en de verbetering van de begrotingsprocedure 1.

(12) De voor de uitvoering van deze beschikking vereiste maatregelen worden vastgesteld over-

eenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voor-

waarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden 2,

HEBBEN DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

                                                
1 PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.
2 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
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Artikel 1

1. Er wordt een geautomatiseerd systeem ingesteld voor de verwerking van gegevens over het

verkeer van en de controle op de accijnsproducten bedoeld in artikel 3, lid 1, van Richtlijn

92/12/EEG, hierna "geautomatiseerd systeem" genoemd.

2. Dit geautomatiseerde systeem heeft ten doel:

a) elektronische doorgifte van het administratief geleidedocument bedoeld in Verordening

(EEG) nr. 2719/92 en verbetering van de controle mogelijk te maken;

b) het functioneren van de interne markt te verbeteren door het intracommunautaire verkeer van

goederen onder schorsing van accijns te vereenvoudigen en door de lidstaten in staat te stellen

in werkelijke tijd het verkeer van accijnsgoederen te volgen en, indien nodig, de noodzake-

lijke controles te verrichten;

Artikel 2

De lidstaten en de Commissie voeren het geautomatiseerde systeem binnen zes jaar na de

inwerkingtreding van deze beschikking in.

De werkzaamheden in verband met de ingebruikneming van het geautomatiseerde systeem vangen

uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking aan.
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Artikel 3

Het geautomatiseerde systeem omvat communautaire en niet-communautaire componenten.

De communautaire componenten zijn de gemeenschappelijke specificaties, de technische produc-

ten, de CCN/CSI-netwerkdiensten (Common Communication Network/Common Systems Interface)

en de voor alle lidstaten gemeenschappelijke coördinatiediensten, met uitzondering van varianten of

aanpassingen hiervan om in nationale behoeften te voorzien.

De niet-communautaire componenten van het geautomatiseerde systeem zijn de nationale specifi-

caties, de nationale gegevensbanken die onderdeel zijn van het systeem, de netwerkverbindingen

tussen de communautaire en niet-communautaire componenten, alsmede de apparatuur en de

programmatuur die elke lidstaat nuttig acht voor het gebruik van het systeem in zijn gehele

bestuursorganisatie.

Artikel 4

1. In overeenstemming met de in artikel 7, lid 2, genoemde procedure coördineert de Commissie de

invoering en het functioneren van de communautaire en niet-communautaire componenten van het

geautomatiseerde systeem, met name wat betreft:

a) de infrastructuur en de noodzakelijke hulpmiddelen voor de algemene interconnectie en inter-

operabiliteit van het systeem;

b) de instrumenten voor het gebruik van gegevens ten behoeve van fraudebestrijding.
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2. Voor de toepassing van lid 1 sluit de Commissie de nodige contracten voor de invoering van de

communautaire componenten van het systeem en werkt zij in samenwerking met de lidstaten in het

in artikel 7, lid 1, bedoelde comité een richtplan en de voor de invoering en het functioneren van het

systeem noodzakelijke beheersplannen uit.

Het richtplan en de beheersplannen geven aan welke initiële en terugkerende taken de Commissie

en de lidstaten dienen uit te voeren. De beheersplannen geven ook de termijnen aan waarbinnen de

taken moeten worden uitgevoerd die nodig zijn voor de voltooiing van elke in het richtplan

vermelde werkopdracht.

Artikel 5

1. De lidstaten zien erop toe dat de initiële en de terugkerende taken die hun zijn opgedragen wor-

den uitgevoerd binnen de termijn die is vastgesteld in de in artikel 4, lid 2, bedoelde beheers-

plannen.

Zij brengen de Commissie verslag uit over de resultaten van die taken, onder vermelding van de

datum waarop de taken zijn voltooid. De Commissie brengt daarover op haar beurt verslag uit aan

het in artikel 7, lid 1, bedoelde comité.

2. De lidstaten onthouden zich van maatregelen in verband met de invoering of het functioneren van

het geautomatiseerde systeem, wanneer dergelijke maatregelen ongunstige gevolgen kunnen hebben

voor de algemene interconnectie of interoperabiliteit van het systeem, dan wel voor het algehele

functioneren ervan.
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Maatregelen die een lidstaat wenst te nemen en die ongunstige gevolgen kunnen hebben voor de

algemene interconnectie of interoperabiliteit van het systeem, dan wel voor het algehele functio-

neren ervan, mogen slechts worden genomen na voorafgaande toestemming van de Commissie die

handelt in overeenstemming met de in artikel 7, lid 2, bedoelde procedure.

3. De lidstaten stellen de Commissie regelmatig op de hoogte van alle maatregelen die zij hebben

genomen om de volledige exploitatie van het geautomatiseerde systeem door hun gehele bestuurs-

organisatie mogelijk te maken. De Commissie brengt daarover op haar beurt verslag uit aan het in

artikel 7, lid 1, bedoelde comité.

Artikel 6

De voor de uitvoering van deze beschikking noodzakelijke maatregelen in verband met de invoe-

ring of het functioneren van het geautomatiseerde systeem en met de in artikel 4, lid 1, en artikel 5,

lid 2, tweede alinea, bedoelde aangelegenheden worden vastgesteld volgens de beheersprocedure in

artikel 7, lid 2. Die uitvoeringsbepalingen doen geen afbreuk aan de communautaire bepalingen

inzake inning en controle van indirecte belastingen of administratieve samenwerking en weder-

zijdse bijstand op het gebied van indirecte belastingen.

Artikel 7

1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 24 van Richtlijn 92/12/EEG ingestelde

Accijnscomité.
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2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van

toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.

3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.

Artikel 8

1. De Commissie neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om te verifiëren of de uit de

algemene begroting van de Europese Unie gefinancierde maatregelen correct en overeenkomstig het

bepaalde in deze beschikking zijn uitgevoerd.

Zij volgt regelmatig, in samenwerking met de lidstaten, in het kader van het in artikel 7, lid 1,

bedoelde comité, de voortgang van de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde

systeem om vast te stellen of de daarvoor gestelde doelstellingen zijn bereikt en om richtsnoeren op

te stellen voor de verbetering van de doeltreffendheid van de maatregelen ter uitvoering van het

systeem.

2. De Commissie legt dertig maanden na de inwerkingtreding van deze beschikking het in artikel 7,

lid 1, bedoelde comité een tussentijds verslag over de door haar gevolgde activiteiten voor. Indien

nodig, stelt dit rapport de procedures en de criteria voor de latere evaluatie van het functioneren van

het geautomatiseerde systeem vast.
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3. Na afloop van de periode van zes jaar bedoeld in artikel 2, eerste alinea, dient de Commissie bij

het Europees Parlement en bij de Raad een verslag in over de uitvoering van het geautomatiseerde

systeem. Dit verslag stelt onder meer de procedures en de criteria voor de latere evaluatie van het

functioneren van het geautomatiseerde systeem vast.

Artikel 9

De kandidaat-lidstaten van de Europese Unie worden door de Commissie op de hoogte gesteld van

de ontwikkeling en de invoering van het geautomatiseerde systeem en kunnen aan de daarmee

genomen proeven deelnemen.

Artikel 10

1. De kosten in verband met de invoering van het geautomatiseerde systeem worden gedeeld door

de Gemeenschap en de lidstaten, overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 en 3.

2. De kosten in verband met het ontwerp, de aanschaf, de installatie en het onderhoud van de com-

munautaire componenten van het geautomatiseerde systeem, alsmede de kosten in verband met de

lopende exploitatie van de communautaire componenten die in de gebouwen van de Commissie of

van een door de Commissie aangewezen subcontractant zijn geïnstalleerd, komen ten laste van de

Gemeenschap.
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3. De kosten in verband met de invoering en het functioneren van de niet-communautaire compo-

nenten van het geautomatiseerde systeem, alsmede de kosten in verband met de lopende exploitatie

van de communautaire componenten die in de gebouwen van de lidstaten of van een door de

betrokken lidstaat aangewezen subcontractant zijn geïnstalleerd, komen ten laste van de lidstaten.

Artikel 11

1. De financiële middelen voor de invoering van het geautomatiseerde systeem in de in artikel 2,

eerste alinea, bedoelde periode worden vastgesteld op 35 miljoen EUR voor de algemene begroting

van de Europese Unie.

De jaarlijkse kredieten, met inbegrip van de kredieten die worden toegewezen voor de exploitatie en

het functioneren van het systeem na de voornoemde invoeringsperiode, worden door de begrotings-

autoriteit toegestaan binnen de grenzen van de financiële vooruitzichten.

2. De lidstaten begroten de financiële en menselijke middelen die voor de vervulling van de in

artikel 5 omschreven verplichtingen benodigd zijn en stellen deze ter beschikking. De Commissie

en de lidstaten stellen de voor de invoering en de exploitatie van het geautomatiseerde systeem

vereiste menselijke, budgettaire en technische middelen ter beschikking.

Artikel 12

Deze beschikking treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de

Europese Gemeenschappen.
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Artikel 13

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

_______________________
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I. INLEIDING

1. De Commissie heeft op 20 november 2001 bij de Raad een voorstel ingediend voor een

beschikking van het Europees Parlement en van de Raad betreffende geautomatiseerde

verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen.

2. Het Europees Parlement heeft op 24 september 2002 in eerste lezing advies uitgebracht

over dit voorstel.

3. Het Economisch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht.

4. De Raad heeft op 21 januari 2003 overeenkomstig artikel 251 van het Verdrag zijn

gemeenschappelijk standpunt vastgesteld.

5. De Commissie heeft op 20 december 2002 een gewijzigd voorstel ingediend, conform

artikel 250, lid 2, van het Verdrag.
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II. DOEL VAN HET VOORSTEL

Het voorstel heeft ten doel een geautomatiseerd systeem in te stellen voor de verwerking van

gegevens over het verkeer van en de controle op de accijnsproducten.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

De Raad steunt de in het Commissievoorstel beoogde doelstelling, maar zijn gemeenschappe-

lijk standpunt wijkt van dit voorstel af wat betreft:

- het tijdschema

•  de datum voor de inwerkingtreding van de beschikking is vastgesteld op de dag van

de bekendmaking in het Publicatieblad (artikel 12)

•  de termijn voor de invoering van het geautomatiseerde systeem door de lidstaten en

de Commissie wordt vastgesteld op zes jaar na de inwerkingtreding van de beschik-

king (artikel 2, eerste alinea)

•  de werkzaamheden met het oog op de toepassing van het geautomatiseerde systeem

vangen aan uiterlijk twaalf maanden na de inwerkingtreding van de beschikking (in

plaats van negen maanden) (artikel 2, tweede alinea)

- de werkingssfeer

Om meer duidelijkheid te scheppen over de werkingssfeer van het beschikkingsvoorstel

en de onzekerheid over de gevolgen voor de belastingregelgeving weg te nemen, heeft

de Raad het volgende besloten:
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•  artikel 1, lid 2, onder b) en c), worden geherformuleerd; het nieuwe punt b heeft ten

doel de werking van de interne markt te verbeteren door het intracommunautaire

verkeer van goederen onder schorsing van accijns te vereenvoudigen en de lidstaten

in staat te stellen de goederenstroom in real time te volgen en in voorkomend geval

de nodige controles te verrichten.

•  in artikel 4 worden tekstwijzigingen aangebracht, met name in lid 1, onder b), om

duidelijk te maken dat het geautomatiseerde systeem de nodige instrumenten dient

te verschaffen om de gegevens te kunnen gebruiken voor fraudebestrijding.

- de beheersprocedure

Om de zaak te vereenvoudigen heeft de Raad het bij artikel 24 van Richtlijn 92/12/EEG

ingestelde accijnscomité als enige bevoegd verklaard voor het beheer van het project.

IV. DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VOORGESTELDE AMENDEMENTEN

De Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt vijf van de elf door het Europees parle-

ment aangenomen amendementen geheel, gedeeltelijk of inhoudelijk overgenomen:

- amendementen 1 en 7: het geautomatiseerd systeem voor de verwerking van gegevens

over het verkeer van en de controle op de accijnsproducten moet compatibel zijn met

het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer. De kern van deze doelstel-

ling is door de Raad overgenomen in een verklaring voor de Raadsnotulen.

- Amendement 5: in de Engelse versie van de tekst wordt het begrip "special reference"

vervangen door "prime reference".

- Amendement 6: samenwerking met de Commissie voor de invoering van het geautoma-

tiseerde systeem. Die doelstelling is terug te vinden in artikel 2, eerste alinea.
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- Amendement 11: betreffende de verplichting tot automatisering voor de kandidaat-lid-

staten. Om budgettaire redenen werd het niet zinvol geacht de toetredende staten reeds

voor de toetreding te verplichten tot deelname aan de in het kader van de beschikking

uitgevoerde proeven.

De amendementen 2, 3, 4, 8,  9 en 10 zijn door de Raad verworpen.

- amendementen 2 en 8: deze amendementen zijn niet overgenomen; het gaat om

uitvoeringsbepalingen die aan het oordeel van de lidstaten moeten worden overgelaten.

- Amendementen 3 en 9: overname van deze amendementen werd niet zinvol geacht: het

veiligheidsaspect zit reeds vervat in de term "specificaties" (artikel 3, eerste alinea).

- Amendement 4: voorlopige oplossingen werden niet zinvol geacht, doel van het voorstel

is een compleet systeem in te voeren.

- Amendement 10: dit amendement, dat tot wijzigingen in de belastingregelgeving van de

lidstaten zou leiden, overstijgt het kader van het beschikkingsvoorstel; de beoogde

bepaling valt onder de werkingssfeer van Richtlijn 92/12/EEG.

________________
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1. De Commissie heeft het bovengenoemde voorstel op 20 november 2001 bij de Raad

ingediend.

2. Aangezien het voorstel gebaseerd is op artikel 95 van het EG-Verdrag, is de medebeslissings-

procedure (artikel 251) van toepassing. Het Europees Parlement heeft op 24 september 2002

advies uitgebracht en 11 amendementen op het Commissievoorstel aangenomen. Het Econo-

misch en Sociaal Comité heeft op 29 mei 2002 advies uitgebracht.

3. De Commissie heeft op 20 december 2002 een gewijzigd voorstel bij de Raad ingediend.
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4. De Groep belastingvraagstukken heeft het voorstel en de door het Europees Parlement

ingediende amendementen besproken en overeenstemming bereikt over een ontwerp van

gemeenschappelijk standpunt van de Raad. Het Comité van permanente vertegenwoordigers,

uitgezonderd D, IRL, L en UK, die de door de Commissie voorgestelde rechtsgrondslag

afwezen, heeft dit akkoord op 4 december 2002 bevestigd. Sindsdien kwamen de delegaties,

op verzoek van de Commissievertegenwoordiger, overeen artikel 12 van de ontwerp-

beschikking zodanig te wijzigen dat de beschikking in werking treedt op de datum van

bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. De door de Groep

juristen/vertalers bijgewerkte versie van het ontwerp van gemeenschappelijk standpunt staat

in document 15291/02 FISC 309 CODEC 1607 + COR 1.

5. De motivering van de Raad staat in document 15291/02 ADD 1 + COR 1.

6. Het Coreper zou derhalve de Raad kunnen verzoeken:

- het gemeenschappelijk standpunt in de versie van document 15291/02 FISC 309

CODEC 1607 + COR 1 vast te stellen, waarbij de delegaties D, IRL, L en UK

tegenstemmen, en het samen met de motivering aan het Europees Parlement te zenden,

overeenkomstig artikel 251, lid 2, van het Verdrag;

- de verklaring in het addendum bij deze nota in de notulen van zijn zitting op te nemen.

___________
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2001/0185 (COD)

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT

overeenkomstig artikel 251, lid 2, tweede alinea, van het EG-Verdrag

over het

gemeenschappelijk standpunt van de Raad met het oog op de aanneming van een
beschikking van het Europees Parlement en de Raad betreffende geautomatiseerde
verwerking van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen

1. CHRONOLOGISCH OVERZICHT

Indiening voorstel bij het EP en de Raad
(document COM(2001) 466 def. – 2001/0185 COD)):

19 november 2001

Advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité: 29 mei 2002

Advies van het Europees Parlement in eerste lezing: 24 september 2002

Indiening gewijzigd voorstel: 20 december 2002

Vaststelling van het gemeenschappelijk standpunt met
gekwalificeerde meerderheid:

21 januari 2003

2. DOEL VAN HET VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Het voorstel van de Commissie voor een beschikking van het Europees Parlement en van de
Raad is bedoeld om een geïntegreerd computersysteem op te zetten waarmee het verkeer
binnen de Gemeenschap van accijnsgoederen (alcohol, tabak, minerale oliën) kan worden
gevolgd en gecontroleerd. Dit geïntegreerde systeem maakt het mogelijk het administratief
geleidedocument op papier, dat momenteel accijnsgoederen vergezelt die zich in het kader
van de schorsingsregeling in het verkeer tussen de lidstaten bevinden, te vervangen door een
elektronisch bericht tussen bedrijven via de betrokken nationale diensten.

Het voorstel van de Commissie bepaalt welke verplichtingen de lidstaten en de Commissie
ten aanzien van de invoering van het systeem hebben, en voorziet in een specifiek budget
voor de ontwikkeling van de communautaire componenten van het systeem.

3. OPMERKINGEN OVER HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

3.1 Algemene opmerkingen

De Commissie merkt met voldoening op dat de Raad de algemene aanpak van haar
oorspronkelijke voorstel heeft goedgekeurd. Zij constateert dat de Raad de invoering
van het computersysteem, zoals in haar voorstel vervat, gunstig beoordeelt.
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3.2 Onderzoek van de amendementen van het Europees Parlement in eerste lezing

In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad geen rekening gehouden met alle
amendementen die door het Europees Parlement zijn ingediend.

Amendement 6 is een van de amendementen die geheel of gedeeltelijk zijn
overgenomen. Het doel ervan kan als bereikt worden beschouwd door de wijziging
die de Raad heeft aangebracht in de eerste alinea van artikel 2 van het voorstel. Over
het idee achter de amendementen 1 en 7 is een verklaring voor de notulen van de
Raad ingediend, waar de Commissie het mee eens is. Amendement 11 is door de
Raad gedeeltelijk overgenomen (het eerste deel van het amendement). Amendement
5 ten slotte, dat slechts betrekking heeft op de Engelstalige versie van de tekst, is ook
door de Raad in aanmerking genomen.

De Commissie is verheugd dat amendement 10, dat zijzelf heeft verworpen, door de
Raad niet is overgenomen. Dit amendement zou namelijk inhouden dat de fiscale
regelgeving voor accijnsgoederen, die onder Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van
25 februari 1992 valt, zou moeten worden gewijzigd.

De Commissie betreurt het echter dat de overige amendementen van het Europees
Parlement die door haar zijn aanvaard (amendementen 2, 3, 4 en 9 en het laatste
gedeelte van amendement 11 zonder wijziging, en amendement 8 mits anders
geformuleerd) niet in aanmerking zijn genomen. Volgens de Commissie zijn die
amendementen een verbetering voor inhoud en reikwijdte van haar oorspronkelijke
voorstel.

3.3 Nieuwe bepalingen die door de Raad zijn aangebracht

De Raad heeft een aantal bepalingen inhoudelijk gewijzigd.

Deze inhoudelijke wijzigingen betreffen in de eerste plaats de juridische reikwijdte
van de beschikking. De Raad was met gekwalificeerde meerderheid van mening dat
het voorstel van de Commissie voor een beschikking niet is gericht op wijziging van
de belastingwetgeving, maar slechts is bedoeld om de Commissie en de lidstaten de
financiële en personele middelen te geven voor de ontwikkeling en ingebruikneming
van het geautomatiseerde systeem voor het verkeer van en de controle op
accijnsgoederen, en hun respectieve verplichtingen met het oog op het
verwezenlijken van die doelstelling vast te stellen. De Raad heeft daarom de
doelstellingen die oorspronkelijk in artikel 1, lid 2, onder b) en c) waren vervat
gewijzigd. In dit verband heeft de Raad voorts een overweging 10 toegevoegd en
overweging 3 gewijzigd. De Commissie kan de aanpak van de Raad aanvaarden.

De Raad heeft ook wijzigingen aangebracht in het tijdschema. De artikelen 2 en 12
zijn in dit verband gewijzigd. De bepalingen luiden nu dat de invoering van het
systeem zes jaar mag duren (was vijf), en dat daarmee uiterlijk twaalf (was negen)
maanden na de goedkeuring van de beschikking wordt begonnen. De datum van
goedkeuring is gepland voor 1 januari 2003 (was twintig dagen na publicatie in het
Publicatieblad). De Commissie steunt de aanpak van de Raad.

Ten slotte heeft de Raad artikel 7, over het beheer van het systeem, gewijzigd: alleen
het Accijnscomité wordt bevoegd voor de follow-up van de invoering van het
systeem.
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3.4 Juridische grondslag van het voorstel

De Commissie merkt met voldoening op dat de Raad na zijn besprekingen het
gemeenschappelijk standpunt uiteindelijk met gekwalificeerde meerderheid heeft
vastgesteld op basis van artikel 95 van het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, overeenkomstig het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.

4. CONCLUSIE

Naar het oordeel van de Commissie is het gemeenschappelijk standpunt een aanvaardbaar
compromis. Zij betreurt het echter dat de door haar aanvaarde amendementen van het
Parlement niet in ruimere mate in overweging zijn genomen.

De Commissie is er niettemin van overtuigd dat de Raad en het Parlement tot een
gemeenschappelijke aanpak zullen komen. Zij heeft met dat doel voor ogen in haar
gewijzigde voorstel een compromistekst opgenomen, die de benaderingen van de twee
instellingen met elkaar moet verzoenen.

5. VERKLARINGEN VAN DE RAAD EN DE COMMISSIE VOOR DE
NOTULEN

De Commissie en de Raad hebben drie verklaringen voor de notulen opgesteld, die aan deze
mededeling zijn gehecht.

De eerste verklaring benadrukt dat het voorstel voor een beschikking niet van fiscale aard is,
en daarom ook artikel 95 als juridische grondslag heeft. De verklaring stelt voorts dat
bepalingen van fiscale aard die verband houden met het gebruik van het systeem, moeten
worden doorgevoerd door wijziging van Richtlijn 92/12/EEG van de Raad.

De tweede verklaring onderstreept dat bij de uitwerking van de communautaire componenten
van het systeem de mogelijkheid moet worden overwogen om zo veel mogelijk gebruik te
maken van het nieuwe geautomatiseerde systeem voor douanevervoer.

De derde verklaring stelt dat instrumenten voor het gebruik van gegevens in verband met de
bestrijding van fraude in overeenstemming moeten zijn met de nationale wetgeving op dat
gebied.
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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.”


