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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Контекст

Въпросното предложение има за основна цел въвеждането на система за движението 
и контрола на акцизни стоки (EMCS) в данъчните системи на държавите-членки.
Това е необходимо поради въвеждането на EMCS с Решение № 1152/2003/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 16 юни 2003 г. относно компютризиране на 
движението и контрола върху акцизните стоки.1 Влизането й в употреба се предвижда 
за април 2009 г.

Принципът, който според Комисията ще задейства EMCS, ще бъде замяната на 
настоящия придружителен документ с електронен административен документ („e-
AД“). Следователно ще има „среда за търговия с по-малко документи на хартиен 
носител“.

Втората причина за разглеждане на предложението е, че трябва да бъдат адаптирани 
разпоредбите относно движенията в режим отложено плащане на акциз. Това ще 
позволи подобни движения да бъдат обхванати от процедури по реда на новата 
система. По тази причина Комисията изисква наличието на опростени ...и в същото 
време даващи възможност на администрацията, отговаряща за акцизите, да прилага 
по-интегрирани, по-бързи и ориентирани към риска подходи при контрола (COM 
(2008) 78, стр.2).

Тези две основни причини са подтикнали Комисията да предложи Директива 
92/12/ЕИО да бъде заменена изцяло.

Необходимо е да се припомни, че разпоредбите на Директива 92/12/ЕИО на Съвета от 
25 февруари 1992 г. относно общия режим за продукти, подлежащи на облагане с акциз 
и държането, движението и мониторинга на такива продукти2 трябва да бъдат заменени 
с въпросното предложение поради редица други причини, възникнали междувременно. 
А именно: с цел да се отразят новите законодателни стандарти и понятия; да се 
преработи текста, като се укрепи логическата структура; да се опростят и осъвременят 
процедурите, свързани с облагането с акциз.

2. Интересите на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

Предвид компетенциите на комисията по промишленост, изследвания и енергетика тя 
винаги е застъпвала становището, че всяка данъчна система, въведена в ЕС със 
съгласието на държавите-членки, следва да постига посочените по-долу цели:

1. увеличаване на ефективността при производството и разпространението на стоки и 
услуги, предимно чрез намаляване на бюрокрацията;

                                               
1 ОВ L 162, 1.7.2003 г., стр. 5.
2 ОВ L 76, 23.3.1992, стр. 1. Директива, последно изменена с Директива 2004/106/ЕО. 

ОВ L 359, 23.3.1992, стр. 30.
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2. подобряване на съществуващите правила и приспособяването им към текущите 
обстоятелства, по-специално за улесняване на националните администрации при 
осъществяването на процедури за наблюдение въз основа на риска;

3. опростяване на процедурите и увеличаване на прозрачността за търговията в 
рамките на Общността чрез увеличаване на правната сигурност и справедливи 
правила;

4. системата за събиране и възстановяване на акцизите не следва да допуска 
прилагането на дискриминационни критерии и следва да избягва двойното данъчно 
облагане.

Принципно не могат да се разграничават основните принципи и разпоредби в 
предложението от специфичните компетенции на комисията по промишленост, 
изследвания и енергетика. Същевременно вашият докладчик се съсредоточава между 
другото върху: глава ІІІ – Производство, преработка и държане,  глава ІV – Движение 
на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, глава VІ – Обозначаване и 
малки винопроизводители.

Глава ІІІ – Производство, преработка и държане

Глава ІІІ се състои от два члена: 14 и 15, взети от Директива 92/12/ЕИО.

На първо място предложението заимства режимите с отложено плащане, 
определени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно 
създаване на Митнически кодекс на Общността.1 В това има логика, по-специално 
предвид запазване на съгласуваността и последователността. Но Митническият кодекс 
на Общността е сложен закон на ЕС.

Предложените от докладчика изменения целят да се усъвършенства предложението и 
да се осигури подходящо наблюдение за времето, когато акцизните стоки попадат в 
обхвата на разпоредбите на процедурите с отложено плащане.

Второ, „лицензираният складодържател“ е съществена правна разпоредба в
предложението, понеже съответните помещения ще бъдат „използвани за 
производство, преработка и държане на акцизни стоки, както и за тяхното 
получаване или изпращане под режим отложено плащане на акциз“ (член 14) и понеже 
на „лицензираният складодържател“ се издава разрешение от държавите-членки при 
изпълнение на пет изисквания (член 15, параграф 2).

 Предложените от докладчика по становище изменения целят да се усъвършенства 
предложението и да се опростят правилата , като същевременно се засили правно 
обвързващият им характер, с оглед предотвратяване на избягването на данъци и 
злоупотребите.

Глава ІV – Движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз

                                               
1 ОВ L 302, 19.10.1992 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 1791/2006 г.

(ОВ L 363, 20.12.2006, стр. 1).



PA\734354BG.doc 5/23 PE409.634v01-00

BG

Тази глава е важна за комисията по промишленост, изследвания и енергетика, тъй като 
в нея се определят основните разпоредби и процедури, които се прилагат при 
движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в рамките на 
системата за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS). 

Следва да се отбележи, че тази глава е съвършено нова и по-скоро с новаторски 
характер поради въвеждането на електронния административен документ. По 
същество тя установява нов режим и заслужава да бъде внимателно разгледана. 
Измененията, предложени от докладчика по становище могат да бъдат считани за 
подобрения към предложението, понеже правят по-ясни отговорностите на съответните 
институции и участници.

Глава VІ – Обозначаване и малки винопроизводители

От еднакво значение за комисията по промишленост, изследвания и енергетика понеже 
вече е наличен опростен избор относно „обозначаването“. От държавите членки се 
изисква или да определят данъчно обозначение за „акцизните стоки“, или те да се 
означават с национални разпознавателни обозначения. Обозначаването играе двойна 
роля. Следва да укрепи свободното движение на акцизни стоки и подпомага 
предотвратяването на двойно данъчно облагане. Докладчикът по становище предлага 
едно изменение.

Член 38 позволява на държавите-членки да освобождават малките винопроизводители 
от изискванията по реда на глави ІІІ и ІV. Докладчикът по становище е съгласен с това.

Други изменения

Докладикът по становище предлага няколко изменения към член 4 относно 
определенията с цел да се засили съгласуваността и да се опрости предложението.

Освен това от докладчика са въведени няколко изменения в датата на отмяна на 
Директива 92/12/ЕИО и влизането в сила на обсъжданото предложение. Целта им е 
постигане на компромис между оптимистичното предложение на Комисията и 
действителността, пред която са изправени националните администрации при 
въвеждането на нов законов инструмент в областта на акцизите.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) В случай на продукти, 
подлежащи на облагане с акциз 
поради това че са придобити от 
частни лица за тяхна лична употреба 
и транспортирани от тях, следва да 
бъде посочено количеството акцизни 
стоки.

Or. en

Обосновка

Изменението следва да бъде разглеждано съвместно с предложеното по отношение 
на член 30. Целта му е да се предвидят примерни равнища за тютюневите изделия и 
алкохолните напитки.

Изменение 2

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) „внос на акцизни стоки“ е 
въвеждането на територия на 
Общността на акцизни стоки, освен 
ако акцизните стоки, при 
въвеждането им в Общността, са 
били поставени под митническа 
процедура с отложено плащане или 
митнически режим с отложено 
плащане, както и освобождаването 
на акцизни стоки от всякакви такива 
митнически процедури с отложено 
плащане или митнически режими с 
отложено плащане;

Or. en
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Обосновка

Изменението цели да поясни определението, използвано в редица членове, и по-
специално в член 7, параграф 2.

Изменение 3

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4б) „регистриран получател“ е 
физическо или юридическо лице, 
което е получило разрешение от 
компетентните органи на 
държавата-членка на 
местоназначение, при условията, 
определени от тези органи, да 
получава акцизни стоки, движещи се 
под режим отложено плащане на 
акциз и изпратени от друга държава-
членка;

Or. en

Обосновка

Има два термина: „регистриран получател“ (когато се получават акцизни стоки) и 
„регистриран изпращач“ (когато се изпращат акцизни стоки), които могат да 
предизвикат объркване, ако се запази текста така, както е предложен в 
съответните членове. По тази причина се предлага те да бъдат определени на 
правилното място в законовия акт.
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Изменение 4

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4в) „регистриран изпращач“ е 
физическо или юридическо лице, 
получило разрешение от 
компетентните органи на внасящата 
държава-членка, при условията, 
определени от тези органи, да 
изпраща акцизни стоки, които са под 
режим отложено плащане на акциз 
при допускането им до свободно 
обращение съгласно Регламент (ЕО) 
№ 450/2008 на Европейския парламент 
и на Съвета от 23 април 2008 г. за 
създаване на Митнически кодекс на 
Общността (Модернизиран 
митнически кодекс);1

1  ОВ L 145, 4.6.2008, стр. 1.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката към член 4, точка 4а (нова).

Изменение 5

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4г) „лицензиран складодържател“ е 
физическо или юридическо лице, 
получило разрешение от 
компетентните органи на държава-
членка да произвежда, обработва, 
държи, получава или изпраща акцизни 
стоки при осъществяване на 
дейността си, когато изискването да 
се плаща акциз е отложено поради 
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режим отложено плащане на акциз;

Or. en

Обосновка

„Лицензираният складодържател“ е посочен основно в член 15, но относително 
неясно и не на място. Определението цели съответно да поправи това положение. 

Изменение 6

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4д) „данъчен склад“ е място, където 
акцизни стоки, които са под режим 
отложено плащане на акциз, се 
произвеждат, обработват, държат, 
получават или изпращат от 
лицензиран складодържател при 
осъществяване на дейността му и 
съгласно определени условия, 
определени от компетентните 
органи на държавата-членка, в която 
се намира данъчният склад;

Or. en

Обосновка

Терминът „данъчен склад" така, както е определен в член 14, параграф 3, може да 
предизвика объркване, от което следва причината за това изменение. Мястото му е в 
член 4.

Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – точка 4 е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4е) „място на внасяне“ е мястото, 
където се намират стоките, когато 
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са допуснати до свободно обращение в 
съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 450/2008.

Or. en

Обосновка

Пояснява „място на внасяне“ по правни причини.

Изменение 8

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) внасяне на акцизни стоки. в) внасяне на акцизни стоки, 
включително нередовно внасяне, освен 
ако веднага след внасянето акцизните 
стоки не са поставени под режим 
отложено плащане на акциз.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да поясни обстоятелствата, свързани с вноса на акцизни стоки. 
Вж. също изменението на член 4 относно определенията. 

Изменение 9

Предложение за директива
Член 7 - параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Пълното унищожаване или 
безвъзвратна загуба на акцизни стоки, 
включително загуби, които са 
присъщи на естеството на тези 
стоки, не се счита за освобождаване 
за потребление.

4. Пълното унищожаване или 
безвъзвратна загуба на въпросните 
акцизни стоки се доказва по начин, 
удовлетворяващ компетентните органи 
на държавата-членка, където е 
настъпило пълно унищожаване или 
безвъзвратна загуба.
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Загубата или унищожаването на
въпросните акцизни стоки се доказва по 
начин, удовлетворяващ компетентните 
органи.

Когато при движение под режим 
отложено плащане на акциз е 
невъзможно да се определи къде е 
настъпило пълно унищожаване или 
безвъзвратна загуба, се счита, че те 
са настъпили в държавата-членка, 
където са установени.

За целите на алиня първа, загубата на 
стоките се счита за безвъзвратна, 
когато употребата им е станала 
невъзможна за когото и да е.

Държавите-членки могат да 
предвидят умишленото унищожаване 
на стоки под режим отложено 
плащане на акциз да става само с 
предварително одобрение на 
компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Изменението следва да бъде разглеждано съвместно с предложеното по отношение 
на член 9. Отчасти то води до преработка и пояснява случаите, когато националните 
органи подчинят умишленото унищожаване на стоки под режим отложено плащане 
на акциз.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При възникване на нередовност при 
движение под режим отложено плащане 
на акциз, водеща до освобождаване за 
потребление на акцизни стоки и когато 
не е възможно да се определи къде се е 
осъществило освобождаването за 
потребление, се счита, че то се е 
осъществило в държавата-членка на 
изпращане.

1. При възникване на нередовност при 
движение под режим отложено плащане 
на акциз, водеща до допускане за 
потребление на акцизни стоки в 
съответствие с член 7, параграф 2, 
буква а) и когато не е възможно да се 
определи къде се е осъществило 
допускането за потребление, се счита, 
че то се е осъществило в държавата-
членка на изпращане и в момента на 
установяване на нередността..

Когато акцизните стоки под режим 
отложено плащане на акциз не 
пристигнат по местоназначение и 
свързаната нередовност, водеща до 
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освобождаване за потребление на 
акцизни стоки в съответствие с 
член 7, параграф 2, буква а), не е била 
установена, освобождаването се 
счита за осъществено в държавата-
членка, където е установено 
местонахождението на акцизните 
стоки и в момента на това 
установяване.

Ако обаче преди изтичането на период 
от три години, считано от датата, на 
която движението е започнало в 
съответствие с член 19, параграф 1, се 
установи в коя държава действително се 
е осъществило освобождаването за 
потребление, тази държава-членка 
информира компетентните органи на 
държавата-членка на изпращане.

Ако обаче преди изтичането на период 
от три години, считано от датата, на 
която движението е започнало в 
съответствие с член 19, параграф 1, се 
установи в коя държава действително се 
е осъществило допускането за 
потребление, освобождаването се 
счита за осъществено в тази държава-
членка, която информира 
компетентните органи на държавата-
членка на установяване или 
изпращане.

Когато акцизът е бил начислен в 
държавата-членка на изпращане, той се 
възстановява или прихваща при 
предоставяне на доказателство за
събирането му от другата държава-
членка.

Когато акцизът е бил начислен в 
държавата-членка на установяване или 
изпращане, той се възстановява или 
прихваща при предоставяне на 
доказателство за допускането за 
потребление в другата държава-членка. 

Or. en

Обосновка

Изменението въвежда пояснения в предложението и определя случая, когато 
акцизните стоки под режим отложено плащане на акциз не пристигат по 
местоназначение поради нередовност.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За целите на параграф 1, нередовност 
означава ситуация, при която 

3. За целите на параграф 1, нередовност 
означава ситуация, различна от 
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движението не е приключило в 
съответствие с член 19, параграф 2.

посочената в член 7, параграф 4, при 
която движение или част от 
движение не е приключило в 
съответствие с член 19, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Пояснението следва да бъде разглеждано заедно с изменението на член 7, параграф 4 
и на член 9, параграф 1.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Счита се, че производството, 
преработката и държането на акцизни 
стоки се осъществяват под режим 
отложено плащане на акциз само, ако 
тези дейности протичат в 
помещения, лицензирани съгласно 
параграф 3.

2. Производството, преработката и 
държането на акцизни стоки, когато не 
е плащан акциз, се осъществяват в 
данъчен склад. 

Or. en

Обосновка

Изменението следва да бъде разглеждано заедно с изменението за определение на 
„данъчни складове“ и цели също така премахване на объркващата формулировка.

Изменение 13

Предложение за директива
Член 14 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентните органи на 
държавите-членки лицензират като 
„данъчни складове“ помещения, чието 
предназначение е да бъдат използвани 

заличава се
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за производство, преработка и 
държане на акцизни стоки, както и за 
тяхното получаване или изпращане 
под режим отложено плащане на 
акциз.

Or. en

Обосновка

Вследствие на измененията към член 4.

Изменение 14

Предложение за директива
Член 15 – параграф 1 – алинеи 2 и 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отказът за издаване на лиценз не може 
да бъде обоснован единствено с това, че 
физическото или юридическо лице е 
установено в друга държава-членка и 
възнамерява да осъществява дейност 
като данъчен склад чрез 
представител или клон в държавата-
членка, в която е поискано 
лицензирането.

Лицензирането се подчинява на 
условия, които органите могат да 
определят с оглед предотвратяване 
на евентуално неплащане на данъци 
или злоупотреби. Отказът за издаване 
на лиценз не може при все това да бъде 
обоснован единствено с това, че 
физическото или юридическо лице е 
установено в друга държава-членка.

Лицензирането обхваща дейностите, 
посочени в член 14, параграф 3.

Or. en

Обосновка

Вследствие на изменението към член 14, параграф 3, като се пояснява 
необходимостта от предотвратяване на евентуални злоупотреби или неплащане на 
акциз.
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Изменение 15

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Акцизните стоки могат да се движат 
под режим отложено плащане на акциз 
на територията на Общността:

1. Акцизните стоки могат да се движат 
под режим отложено плащане на акциз 
между две точки на територията на 
Общността, включително когато 
стоките преминават през трета 
държава или през регион в трета 
държава:

Or. en

Обосновка

Посочва условията за движение на акцизни стоки, когато са под режим отложено 
плащане на акциз.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква а – точка іі

Текст, предложен от Комисията Изменение

(іі) физическо или юридическо лице, 
което е получило разрешение от 
компетентните органи на 
държавата-членка на 
местоназначение, при условията, 
определени от тези органи, да 
получава акцизни стоки, движещи се 
под режим отложено плащане на 
акциз, изпратени от друга държава-
членка, наричано по-долу „регистриран 
получател“;

(іі) помещенията на регистриран 
получател;

Or. en

Обосновка

Вследствие на измененията към член 4.
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Изменение 17

Предложение за директива
Член 16 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) от мястото на внасяне до което и да е
от местоназначенията, посочени в 
буква а), когато тези стоки са изпратени 
от физическо или юридическо лице, 
получило разрешение за тази цел от 
компетентните органи на внасящата 
държава-членка при условията, 
определени от тези власти, наричано 
по-долу „регистриран изпращач“.

б) от мястото на внасяне до които и да 
са от местоназначенията или 
получателите, посочени в буква а), 
когато тези стоки са изпратени от 
регистриран изпращач.

Or. en

Обосновка

Вследствие на измененията към член 4.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентните органи на държавата-
членка на изпращане могат да позволят, 
при условия, определени от тази 
държава-членка, на изпращача, 
използвайки компютърната система, да 
разделя движението под режим 
отложено плащане на акциз на 
енергийни продукти на две или повече 
движения при условие, че общото 
количество акцизни стоки не се 
променя.

Компетентните органи на държавата-
членка на изпращане могат да позволят, 
при условия, определени от тази 
държава-членка, на изпращача, 
използвайки компютърната система, да 
разделя движението под режим 
отложено плащане на акциз на 
енергийни продукти на две или повече 
движения при условие, че:

а) общото количество акцизни стоки не 
се променя; и
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б) разделянето се извършва на 
територията на държава-членка, 
която разрешава такава процедура.

Държавите-членки могат също така да 
предвидят, че такова разделяне не 
може да се осъществява на тяхна
територия.

Държавите-членки уведомяват 
Комисията за наличието и 
естеството на условията, при които 
разрешават разделяне на пратките на 
своя територия. Комисията предава 
тази информация на другите 
държави-членки.

Or. en

Обосновка

Въвежда две условия – а) и б) – ако „изпращачът“ желае да раздели „едно“ движение 
под режим отложено плащане на акциз на две или повече движения, като 
държавата-членка поема задължението да уведоми Комисията за разделянията на 
пратки, които е разрешила.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да установяват 
опростени процедури по отношение на 
движенията под режим отложено 
плащане на акциз, които се 
осъществяват изцяло на тяхна 
територия.

Държавите-членки могат да установяват 
опростени процедури по отношение на 
движенията под режим отложено 
плащане на акциз, които се 
осъществяват изцяло на тяхна 
територия, включително 
възможността за отмяна на 
изискването за електронен надзор на 
такива движения.

Or. en

Обосновка

Това е допълнително задължение, наложено на държавите-членки, което им 
позволява да отменят изискването за електронен надзор, когато има основание в 
съответните случаи.
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Изменение 20

Предложение за директива
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните държави-членки могат, 
по силата на споразумение, да 
установяват опростени процедури за 
целите на следните движения под
режим отложено плащане на акциз:

Чрез споразумение и при условията, 
определени от съответните 
държави-членки, могат да бъдат 
установени опростени процедури за 
целите на периодични и редовни 
движения на акцизни стоки под 
режим отложено плащане на акциз, 
които настъпват на териториите на 
две или повече държави-членки.

(1) чести и редовни движения между 
някои икономически оператори в две 
или повече държави-членки;

Разпоредбата включва движенията 
по фиксиран тръбопровод.

(2) чести и редовни движения между 
някои икономически оператори в една 
единствена държава-членка през друга 
държава-членка;
(3) движения, осъществявани по 
фиксирани тръбопроводи между две 
или повече държави-членки.

Or. en

Обосновка

Това е преработка, целяща опростяване на процедурата и на законовия акт.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 30 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на акцизните стоки, 
придобити от частни лица, с 
изключение на тютюневите изделия, 
първа алинея се прилага и в случаите, 
когато стоките се превозват от 

заличава се
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тяхно име.

Or. en

Обосновка

Изменението цели премахване на възможността за злоупотреба с акцизни стоки.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. За целите на прилагане на 
параграф 2, буква д) държавите-
членки могат да определят примерни 
равнища само като форма на 
доказателство. Тези примерни 
равнища са най-малко:
а) за тютюневи изделия:
- цигари – 800 броя;
- пурети (пури с тегло не повече от 3 
g всяка) – 400 броя;
- пури – 200 броя;
- тютюн за пушене - 1,0 kg;
б) за алкохолни напитки:
- спиртни напитки – 10 l;
- междинни продукти – 20 l;
- вина (включително не повече от 60 l 
пенливи вина) – 90 l;
- пиво 110 l.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да запази количествените ограничения, посочени в Директива 
92/12/ЕИО, член 9, параграф 2, с оглед предотвратяване на дискриминационно 
третиране от страна на органите на държавите-членки. 
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 34 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да регистрира идентичността си пред 
данъчните органи на държавата-членка 
на изпращане на акцизните стоки;

а) да регистрира идентичността си пред 
компетентните органи на държавата-
членка на изпращане на акцизните стоки 
и да получи идентификационен 
документ от тези органи;

Or. en

Обосновка

Добавката на това изискване цели ограничаване на злоупотребите.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 37 – параграф 3 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата-членка, издала 
обозначенията, може въпреки това да 
изиска доказателство за 
премахването или унищожаването 
им като условие за възстановяването, 
прихващането или освобождаването 
на платената или обезпечената сума.

Or. en

Обосновка

Това добавено условие цели да поясни процедурата и да ускори възстановяването на 
платена или обезпечена сума, когато обозначенията на акцизните стоки са били 
премахнати или унищожени.
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Изменение 25

Предложение за директива
Член 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директива 92/12/ЕИО се отменя, 
считано от [1 април 2009 г.].

Директива 92/12/ЕИО се отменя, 
считано от 1 април 2010 г.
Директива 92/12/ЕИО продължава 
при все това да се прилага в рамките 
и за целите на член 43.

Позоваванията на отменената 
директива, се тълкуват като позовавания 
на настоящата директива и трябва да 
бъдат четени в съответствие с таблицата 
на съответствията, дадена в 
приложението.

Позоваванията на отменената 
директива, се тълкуват като позовавания 
на настоящата директива и трябва да 
бъдат четени в съответствие с таблицата 
на съответствията, дадена в 
приложението.

Or. en

Обосновка

Изменението е съществена промяна и следва да бъде разглеждано заедно с 
предложените изменения на член 43. То осигурява най-вече допълнителна година преди 
влизането в сила на новата система EMCS, като същевременно някои от 
разпоредбите на Директива 92/12/ЕИО ще останат валидни за известно време. 

Изменение 26

Предложение за директива
Член 43 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

До [31 декември 2009 г.], държавата-
членка на изпращане може да продължи 
да позволява движения на акцизни 
стоки под режим отложено плащане на 
акциз при спазване на формалностите, 
изложени в член 15, параграф 6 и 
член 18 от Директива 92/12/ЕИО.

До 31 декември 2010 г. държавата-
членка на изпращане може да продължи 
да позволява движения на акцизни 
стоки под режим отложено плащане на 
акциз при спазване на формалностите, 
изложени в член 15, параграф 6 и 
член 18 от Директива 92/12/ЕИО.

Or. en
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Обосновка

Предлага се допълнителна година за края на валидност на директивата и 
въвеждането на компютърната система.

Изменение 27

Предложение за директива
Член 43 – алинея 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Движенията на акцизни стоки, 
започнали преди 1 април 2010 г. се 
осъществяват и допускат в 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 92/12/ЕИО. Настоящата 
директива не се прилага по 
отношение на тези движения.

Or. en

Обосновка

Вследствие на изменението на член 43, алинея 1, което дава възможност за преходен 
режим.

Изменение 28

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от [28 февруари 
2009 г.] законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствията между тези разпоредби и 
настоящата директива.

1. Държавите-членки приемат и 
публикуват не по-късно от 28 февруари 
2010 г. законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими, за да се съобразят с 
настоящата директива. Те незабавно 
съобщават на Комисията текста на тези 
разпоредби и прилагат таблица на 
съответствията между тези разпоредби и 
настоящата директива.

Or. en
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Изменение 29

Предложение за директива
Член 44 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
[1 април 2009 г.].

Те прилагат тези разпоредби, считано от 
1 април 2010 г.

Or. en
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