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KORT BEGRUNDELSE

1. Baggrund

Hovedformålet med dette forslag er at indføre et system til kontrol af punktafgiftspligtige 
varers bevægelser (i det følgende kaldet EMCS) i medlemsstaternes skattesystemer.
Dette er blevet nødvendigt, fordi EMCS blev indført med Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 1152/2003/EF af 16. juni 2003 om edb-mæssig registrering og kontrol af 
punktafgiftspligtige varers bevægelser1. Den skal efter planen træde i kraft i april 2009.

Det princip, der ifølge Kommissionen skal gøre EMCS effektivt, vil være erstatning af det 
aktuelle ledsagedokument med et elektronisk administrativt dokument (e-AD). Vi vil 
således opnå et "papirløst handelsmiljø".

En anden begrundelse for de foreliggende forslag er, at det er nødvendigt at tilpasse 
bestemmelserne vedrørende varebevægelser under punktafgiftssuspension. Derved bliver 
sådanne bevægelser dækket af procedurer under dette nye system. Kommissionen hævder 
således, at der vil "kunne opnås et forenklet …, hvor punktafgiftsmyndighederne får mere 
integrerede, hurtigere, risikoorienterede kontrolmetoder" (KOM(2008)0078, s. 2).

Disse to hovedårsager har foranlediget Kommissionen til at foreslå, at direktiv 92/12/EØF 
erstattes i sin helhed.

Der skal mindes om, at Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle 
ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol 
hermed2 skal erstattes med det foreliggende forslag, fordi en række andre spørgsmål i 
mellemtiden er opstået. Det drejer sig om at tage hensyn til nye lovfæstede normer og 
begreber, at omarbejde teksten, at gøre opbygningen mere logisk samt at forenkle og 
modernisere punktafgiftsprocedurerne.

2. Interesse for ITRE-udvalget

Inden for rammerne af ITRE-udvalgets ansvarsområde har det altid været udvalgets holdning, 
at enhver skatteordning, der indføres af EU med medlemsstaternes accept, skal opfylde 
følgende mål:

1. Øge effektiviteten i fremstillingen og distributionen af varer og tjenesteydelser, 
hovedsageligt ved at nedbringe bureaukratiet.

2. Forbedre de eksisterende regler og tilpasse dem til de aktuelle forhold, navnlig for at 
lette risikobaserede overvågningsprocedurer for nationale administrationer.

3. Forenkle procedurerne og øge gennemsigtigheden i forbindelse med handel inden for 
Fællesskabet ved at forbedre retssikkerheden og indføre retfærdige regler.

                                               
1 EUT L 162 af 1.7.2003, s. 5.
2 EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Direktiv senest ændret ved direktiv 2004/106/EF (EUT L 359 af 4.12.2004, s. 30).
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4. Ordningen for opkrævning og godtgørelse af afgifter bør ikke give anledning til 
diskriminerende kriterier, og dobbeltbeskatning bør undgås.

I princippet kan forslagets grundlæggende principper og bestemmelser ikke adskilles fra 
ITRE-udvalgets specifikke ansvarsområde. Alligevel har ordføreren koncentreret sig om bl.a.
kapitel III om fremstilling, forarbejdning og oplægning, kapitel IV om punktafgiftspligtige 
varers bevægelse under punktafgiftssuspension og kapitel VI om mærker og mindre 
vinproducenter.
Kapitel III om fremstilling, forarbejdning og oplægning

Kapitel III består af to artikler, artikel 14 og 15, som stammer fra direktiv 92/12/EØF.

For det første har forslaget overtaget de suspensionsprocedurer, der er fastlagt i Rådets 
forordning (EF) nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks1. 
Baggrunden herfor er at bevare sammenhæng og konsekvens. EF-toldkodeksen er imidlertid 
en kompleks fællesskabslovgivning.

De ændringsforslag, som ordføreren har fremsat, har til formål at forbedre forslaget og skal 
sikre passende overvågning, mens punktafgiftspligtige varer er underlagt bestemmelserne i 
suspensionsprocedurerne.

For det andet er den "godkendte oplagshaver" en vigtig juridisk bestemmelse i dette forslag, 
fordi den "benyttes til fremstilling, forarbejdning og oplægning af punktafgiftspligtige varer 
samt til modtagelse eller afsendelse heraf under afgiftssuspensionsordninger" (artikel 14), og
fordi den godkendte oplagshaver er betinget af en bevilling fra medlemsstaterne og opfyldelse 
af fem krav (artikel 15, stk. 2).

De ændringsforslag, som ordføreren har fremsat, har til formål at forbedre forslaget og 
fastsætte enklere og dog mere bindende regler for at forhindre unddragelse og misbrug.

Kapitel IV om punktafgiftspligtige varers bevægelse under punktafgiftssuspension

Dette kapitel er vigtigt for ITRE-udvalget, fordi der heri fastlægges de grundlæggende 
bestemmelser og procedurer, som finder anvendelse på punktafgiftspligtige varers bevægelse 
under afgiftssuspension under systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser.

Det skal bemærkes, at dette kapitel er helt nyt og temmelig innovativt på grund af indførelsen 
af det elektroniske administrative dokument. Med dette kapitel indføres hovedsageligt en ny 
ordning, og den fortjener nøje overvejelse. De ændringsforslag, som ordføreren har stillet, 
kan betragtes som forbedringer af forslaget, fordi de tydeliggør de berørte institutioners og de 
involverede aktørers ansvar.

Kapitel VI om mærker og mindre vinproducenter

Dette er ligeledes vigtigt for ITRE-udvalget, fordi vi nu har et enkelt valg i forbindelse med 
påsætning af mærker. Medlemsstaterne skal anbringe enten afgiftsmærker eller nationale 
godkendelsesmærker på punktafgiftspligtige varer. Denne påsætning af mærker har to formål.
                                               
1 EFT L 302 af 19.10.1992, s. 1. Forordning senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 
20.12.2006, s. 1).
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Den skal forbedre den frie bevægelighed for punktafgiftspligtige varer og undgå dobbelt 
afgiftsbyrde. Den rådgivende ordfører stiller et ændringsforslag.

I henhold til artikel 38 kan medlemsstaterne fritage mindre vinproducenter fra kravene i 
kapitel III og VI. Den rådgivende ordfører glæder sig over dette.

Andre ændringsforslag

Den rådgivende ordfører har fremsat nogle få ændringsforslag til artikel 4 om definitioner for 
at forbedre sammenhængen i og forenklingen af forslaget.
Derudover har den rådgivende ordfører fremsat enkelte ændringsforslag vedrørende datoen 
for ophævelse af direktiv 92/12/EØF og ikrafttrædelsen af det forslag, der er til behandling.
De forsøger at finde et kompromis mellem Kommissionens optimistiske forslag og de 
realiteter, som de nationale myndigheder står over for, når de skal gennemføre en ny retsakt
på punktafgiftsområdet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28a. Når der er tale om varer, der er 
pålagt punktafgifter, fordi de er anskaffet 
af privatpersoner til eget brug og 
transporteres for egen regning, skal 
mængden af punktafgiftspligtige varer 
angives.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal læses sammen med ændringsforslaget til artikel 30. Det har til 
formål at fastlægge vejledende niveauer for tobaksvarer og alkoholholdige drikkevarer.
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Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) "indførsel af punktafgiftspligtige 
varer": indførsel af punktafgiftspligtige 
varer til Fællesskabets område, 
medmindre de punktafgiftspligtige varer 
ved indførslen til Fællesskabet er blevet 
underlagt en toldsuspensionsprocedure 
eller -ordning, samt punktafgiftspligtige 
varers overgang fra enhver sådan 
toldsuspensionsprocedure eller -ordning

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger ligeledes at tydeliggøre den pågældende definition, der anvendes 
i adskillige artikler, især i artikel 7, stk. 2.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) "registreret modtager": en fysisk 
eller juridisk person, der er godkendt af 
destinationsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder på betingelser fastsat af 
disse myndigheder til at modtage 
punktafgiftspligtige varer, der bevæges 
under punktafgiftssuspension, og som er 
blevet afsendt fra en anden medlemsstat

Or. en

Begrundelse

Der er to begreber, nemlig "registreret modtager" (der modtager punktafgiftspligtige varer) 
og "registreret afsender" (der afsender punktafgiftspligtige varer), der kan forårsage 
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forvirring, hvis de bevares som foreslået i de relevante artikler. Det foreslås derfor, at de 
defineres på rette sted i denne retsakt.

Ændringsforslag 4

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"registreret afsender": en fysisk eller 
juridisk person, der er godkendt af 
indførselsmedlemsstatens kompetente 
myndigheder på betingelser fastsat af 
disse myndigheder til at afsende 
punktafgiftspligtige varer, der er 
underlagt en toldsuspensionsordning, ved 
deres overgang til fri omsætning i 
overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 450/2008 af 23. april 2008 om EF-
toldkodeksen (moderniseret toldkodeks)1

1 EUT L 145 af 4.6.2008, s. 1.

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen vedrørende artikel 4, stk. 4a (nyt).

Ændringsforslag 5

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4d) "autoriseret oplagshaver": en fysisk 
eller juridisk person, der af de kompetente 
myndigheder i en medlemsstat har fået 
tilladelse til fremstilling, forarbejdning, 
oplægning, modtagelse eller afsendelse af
punktafgiftspligtige varer inden for 
rammerne af sin økonomiske virksomhed, 
når kravet om at betale punktafgift er 
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suspenderet under en 
toldsuspensionsordning

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til "autoriseret oplagshaver" findes hovedsageligt i artikel 15, men den er 
relativt uklar og anbragt et forkert sted. Definitionen søger derfor at rette op på denne 
situation.

Ændringsforslag 6

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4e) "afgiftsoplag": lokaler, der benyttes 
af en autoriseret oplagshaver inden for 
rammerne af dennes økonomiske 
virksomhed til fremstilling, forarbejdning 
og oplægning samt modtagelse eller 
afsendelse af punktafgiftspligtige varer 
under en afgiftssuspensionsordning på 
visse betingelser fastsat af de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
afgiftsoplaget er beliggende

Or. en

Begrundelse

Begrebet "afgiftsoplag" som defineret i artikel 14, stk. 3, kan give anledning til forvirring, 
hvilket er årsagen til dette ændringsforslag. Det hører hjemme i artikel 4.

Ændringsforslag 7

Forslag til direktiv
Artikel 4 – stk. 4 f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4f) "indførselssted": det sted, hvor 
varerne befinder sig, når de overgår til fri 
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omsætning i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 450/2008.

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af "indførselsstedet" af juridiske årsager.

Ændringsforslag 8

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) når punktafgiftspligtige varer indføres. c) når punktafgiftspligtige varer indføres, 
herunder uregelmæssig indførsel, 
medmindre de punktafgiftspligtige varer 
umiddelbart ved indførslen anbringes 
under en afgiftssuspensionsordning.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag søger at tydeliggøre omstændighederne omkring indførsel af 
punktafgiftspligtige varer. Jf. også ændringsforslaget til artikel 4 om definitioner.

Ændringsforslag 9

Forslag til direktiv
Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved total ødelæggelse eller 
uigenkaldeligt tab af punktafgiftspligtige 
varer, herunder tab som følge af disse 
varers art, anses varerne ikke for at være 
overgået til forbrug.

4. Total ødelæggelse eller uigenkaldeligt 
tab af de pågældende punktafgiftspligtige 
varer skal bevises på tilfredsstillende vis 
for de kompetente myndigheder i den 
medlemsstat, hvor den totale ødelæggelse 
eller det uigenkaldelige tab indtraf.

Tabet eller ødelæggelsen af de 
pågældende punktafgiftspligtige varer

Når det i tilfælde af bevægelse under en 
afgiftssuspensionsordning ikke er muligt 
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skal bevises på tilfredsstillende vis for de 
kompetente myndigheder.

at afgøre, hvor den totale ødelæggelse 
eller det uigenkaldelige tab indtraf, anses 
det for at være indtruffet i den 
medlemsstat, hvor det er blevet påvist.

For så vidt angår første afsnit, er en vare 
gået uigenkaldeligt tabt, når den er blevet 
totalt uanvendelig for enhver.

Medlemsstaterne kan stille krav om, at 
bevidst ødelæggelse af varer under en 
afgiftssuspensionsordning på forhånd 
skal godkendes af de kompetente 
myndigheder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslagene til artikel 9. Det 
medfører en delvis omformulering og tydeliggør de tilfælde, hvor nationale myndigheder vil 
stille krav om, at ødelæggelse af varer under en afgiftssuspensionsordning skal godkendes.

Ændringsforslag 10

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der opstår en uregelmæssighed 
under en varebevægelse under 
punktafgiftssuspension, og den giver 
anledning til overgang til forbrug af 
punktafgiftspligtige varer, og det ikke er 
muligt at fastslå, hvor overgangen til 
forbrug fandt sted, anses overgangen for at 
have fundet sted i 
afsendelsesmedlemsstaten.

1. Hvis der opstår en uregelmæssighed 
under en varebevægelse under 
punktafgiftssuspension, og den giver 
anledning til overgang til forbrug af 
punktafgiftspligtige varer i 
overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, 
litra a), og det ikke er muligt at fastslå, 
hvor overgangen til forbrug fandt sted, 
anses overgangen for at have fundet sted i 
afsendelsesmedlemsstaten og på det 
tidspunkt, hvor uregelmæssigheden blev 
påvist.

Når punktafgiftspligtige varer under 
punktafgiftssuspension ikke når frem til 
bestemmelsesstedet, og den pågældende 
uregelmæssighed, der giver anledning til 
overgang til forbrug i overensstemmelse 
med artikel 7, stk. 2, litra a), ikke er blevet 
påvist, anses overgangen til forbrug for at 
være indtruffet i den medlemsstat, hvor de 
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punktafgiftspligtige varer påvises, og på 
det tidspunkt, de påvises.

Men hvis det inden udløbet af en periode 
på tre år regnet fra den dato, hvor 
varebevægelsen begyndte i henhold til 
artikel 19, stk. 1, påvises, i hvilken 
medlemsstat overgangen til forbrug faktisk 
har fundet sted, underretter den 
pågældende medlemsstat de kompetente 
myndigheder i afsendelsesmedlemsstaten.

Men hvis det inden udløbet af en periode 
på tre år regnet fra den dato, hvor 
varebevægelsen begyndte i henhold til 
artikel 19, stk. 1, påvises, i hvilken 
medlemsstat overgangen til forbrug faktisk 
har fundet sted, anses overgangen til 
forbrug for at være indtruffet i den 
pågældende medlemsstat, som underretter
de kompetente myndigheder i påvisnings-
eller afsendelsesmedlemsstaten.

Hvis punktafgiften er blevet pålagt i 
afsendelsesmedlemsstaten, skal den 
godtgøres eller eftergives, så snart der 
foreligger bevis for, at den er blevet 
opkrævet i den anden medlemsstat.

Hvis punktafgiften er blevet pålagt i 
påvisnings- eller 
afsendelsesmedlemsstaten, skal den 
godtgøres eller eftergives, så snart der 
foreligger bevis for overgang til forbrug i 
den anden medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en klarere formulering, og det tilfælde, hvor 
punktafgiftspligtige varer under punktafgiftssuspension ikke når frem til bestemmelsesstedet 
som følge af en uregelmæssighed, defineres.

Ændringsforslag 11

Forslag til direktiv
Artikel 9 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår stk. 1, forstås ved en 
uregelmæssighed en situation, hvor 
varebevægelsen ikke er ophørt i henhold til 
artikel 19, stk. 2.

3. For så vidt angår stk. 1, forstås ved en 
uregelmæssighed en situation ud over den, 
der henvises til i artikel 7, stk. 4, hvor en 
varebevægelse eller en del af en 
varebevægelse ikke er ophørt i henhold til 
artikel 19, stk. 2.

Or. en
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Begrundelse

Denne tydeliggørelse skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 7, stk. 4, og 
artikel 9, stk. 1.

Ændringsforslag 12

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fremstilling, forarbejdning og 
oplægning af punktafgiftspligtige varer 
anses kun for at finde sted under 
punktafgiftssuspension, hvis disse 
aktiviteter foregår i lokaler, der er 
godkendt i henhold til stk. 3.

2. Fremstilling, forarbejdning og 
oplægning af punktafgiftspligtige varer
skal finde sted i et afgiftsoplag, hvis 
punktafgiften ikke er blevet betalt.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til definitionen af 
"afgiftsoplag" og søger ligeledes af fjerne en forvirrende formulering.

Ændringsforslag 13

Forslag til direktiv
Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne godkender som 
"afgiftsoplag" lokaler, der benyttes til 
fremstilling, forarbejdning og oplægning 
af punktafgiftspligtige varer samt til 
modtagelse eller afsendelse heraf under 
afgiftssuspensionsordninger.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 4.

Ændringsforslag 14

Forslag til direktiv
Artikel 15 – stk. 1 - afsnit 2 og 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bevillingen kan ikke udelukkende afvises 
med den begrundelse, at den fysiske eller 
juridiske person er etableret i en anden 
medlemsstat og agter at drive 
afgiftsoplaget gennem en repræsentant 
eller en afdeling i 
bevillingsmedlemsstaten.

Bevillingen skal underlægges betingelser, 
som myndighederne kan fastsætte for at 
forhindre eventuel unddragelse eller 
misbrug. Bevillingen kan dog ikke 
udelukkende afvises med den begrundelse, 
at den fysiske eller juridiske person er 
etableret i en anden medlemsstat.

Bevillingen skal omfatte de i artikel 14, 
stk. 3, omhandlede aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 14, stk. 3, og tydeliggør behovet 
for forebyggelse af eventuelt misbrug eller unddragelse af punktafgifter.

Ændringsforslag 15

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 - indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Punktafgiftspligtige varer kan flyttes 
under punktafgiftssuspension inden for 
Fællesskabets område:

1. Punktafgiftspligtige varer kan flyttes 
under punktafgiftssuspension mellem to 
punkter inden for Fællesskabets område, 
herunder hvis varerne flyttes via et 
tredjeland eller via en region i et 
tredjeland:

Or. en
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Begrundelse

I dette ændringsforslag fastsættes betingelserne for bevægelse af punktafgiftspligtige varer 
under punktafgiftssuspension.

Ændringsforslag 16

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra a – litra ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) en fysisk eller juridisk person, der på 
betingelser fastsat af de kompetente 
myndigheder i 
bestemmelsesmedlemsstaten er godkendt 
af disse myndigheder til at modtage 
punktafgiftspligtige varer under 
punktafgiftssuspension, som er sendt fra 
en anden medlemsstat, i det følgende 
benævnt den "registrerede modtager"

ii) en registreret modtagers lokaler

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 4.

Ændringsforslag 17

Forslag til direktiv
Artikel 16 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fra indførselsstedet til et af de i litra a) 
nævnte bestemmelsessteder, hvis varerne 
sendes af en fysisk eller juridisk person, 
der på betingelser fastsat af de 
kompetente myndigheder i 
indførselsmedlemsstaten er godkendt 
hertil af disse myndigheder, i det følgende 
benævnt den "registrerede afsender".

b) fra indførselsstedet til et af de i litra a) 
nævnte bestemmelsessteder eller 
modtagere, hvis varerne sendes af en 
"registreret afsender".

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslagene til artikel 4.

Ændringsforslag 18

Forslag til direktiv
Artikel 22

Kommissionens forslag Ændringsforslag
De kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten kan på 
betingelser fastsat af denne medlemsstat 
tillade, at afsenderen ved brug af edb-
systemet opsplitter en sending under 
punktafgiftssuspension af energiprodukter i 
to eller flere sendinger, forudsat at den 
samlede mængde af punktafgiftspligtige 
varer ikke ændres.

De kompetente myndigheder i 
afsendelsesmedlemsstaten kan på 
betingelser fastsat af denne medlemsstat 
tillade, at afsenderen ved brug af edb-
systemet opsplitter en sending under 
punktafgiftssuspension af energiprodukter i 
to eller flere sendinger, forudsat at:

(a) den samlede mængde af 
punktafgiftspligtige varer ikke ændres og
(b) opsplitningen gennemføres i en 
medlemsstat, der tillader en sådan 
procedure.

Medlemsstaterne kan også bestemme, at 
en sådan opsplitning ikke må foretages på 
deres område.

Medlemsstaterne underretter 
Kommissionen om, hvorvidt og på hvilke 
betingelser de tillader opsplitning på deres 
område. Kommissionen videresender disse 
oplysninger til de øvrige medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres to betingelser – (a) og (b) – hvis "afsenderen" ønsker at 
opsplitte "en" bevægelse under suspension i to eller flere bevægelser, og en forpligtelse for 
medlemsstaterne til at underrette Kommissionen om, at opsplitning af sendinger er tilladt.
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Ændringsforslag 19

Forslag til direktiv
Artikel 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan indføre forenklede 
procedurer i forbindelse med 
varebevægelser under 
punktafgiftssuspension, som udelukkende 
finder sted på deres område.

Medlemsstaterne kan indføre forenklede 
procedurer i forbindelse med 
varebevægelser under 
punktafgiftssuspension, som udelukkende 
finder sted på deres område, herunder 
muligheden for give afkald på kravet om 
elektronisk overvågning af sådanne 
bevægelser.

Or. en

Begrundelse

Der er tale om en ekstra forpligtelse, der pålægges medlemsstaterne, og som giver dem 
mulighed for at give afkald på kravet om elektronisk overvågning, når sådanne tilfælde er 
berettigede.

Ændringsforslag 20

Forslag til direktiv
Artikel 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De berørte medlemsstater kan efter aftale 
indføre forenklede procedurer for 
følgende varebevægelser under 
punktafgiftssuspension:

Efter aftale og på betingelser fastsat af 
alle de berørte medlemsstater kan der 
indføres forenklede procedurer for 
hyppige og regelmæssige varebevægelser 
under punktafgiftssuspension mellem to 
eller flere medlemsstaters område.

(1) hyppige og regelmæssige 
varebevægelser mellem bestemte 
økonomiske operatører i to eller flere 
medlemsstater

Denne bestemmelse omfatter sendinger 
gennem faste rørledninger.

(2) hyppige og regelmæssige 
varebevægelser mellem bestemte 
økonomiske operatører i en enkelt 
medlemsstat via en anden medlemsstat
(3) sendinger gennem rørledninger 
mellem to eller flere medlemsstater.



PA\734354DA.doc 17/21 PE409.634v01-00

DA

Or. en

Begrundelse

Der er her tale om en omformulering, der har til formål at forenkle proceduren og retsakten.

Ændringsforslag 21

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvad angår andre punktafgiftspligtige 
varer end forarbejdet tobak, der anskaffes 
af privatpersoner, gælder første afsnit 
også i de tilfælde, hvor varerne 
transporteres på deres vegne.

udgår

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at fjerne muligheden for misbrug af 
punktafgiftspligtige varer.

Ændringsforslag 22

Forslag til direktiv
Artikel 30 – stk. 2 a nyt

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I forbindelse med anvendelse af stk. 2, 
litra e), kan medlemsstaterne fastsætte 
vejledende niveauer udelukkende som en 
form for bevis. Disse vejledende niveauer 
skal være mindst:
(a) for tobaksvarer:
- cigaretter - 800 stk.
- cigarillos (cigarer, der højst vejer 3 g 
stykket) - 400 stk.
- cigarer - 200 stk.
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- røgtobak - 1,0 kg;
(b) for alkoholholdige drikkevarer:
- spiritus - 10 l
- mellemklasseprodukter - 20 l
- vin (herunder højst 60 l mousserende 
vin) - 90 l
- øl - 110 l.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at opretholde de kvantitative grænser fastsat i artikel 9, 
stk. 2, i direktiv 92/12/EØF, for at forhindre enhver vilkårlig behandling fra 
medlemsstaternes myndigheders side.

Ændringsforslag 23

Forslag til direktiv
Artikel 34 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) lade sig registrere hos 
skattemyndighederne i den medlemsstat, 
hvorfra de afgiftspligtige varer sendes

a) lade sig registrere hos de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvorfra 
de afgiftspligtige varer sendes, og indhente 
et identifikationsdokument fra disse 
myndigheder

Or. en

Begrundelse

Dette supplerende krav har til formål at begrænse eventuelt misbrug.
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Ændringsforslag 24

Forslag til direktiv
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Den medlemsstat, der har udstedt 
mærkerne, kan dog gøre godtgørelse, 
eftergivelse eller frigivelse af det betalte 
eller garanterede beløb betinget af, at der 
kan fremlægges bevis for, at de er blevet 
fjernet eller ødelagt.

Or. en

Begrundelse

Denne ekstra betingelse har til formål at tydeliggøre proceduren og sikre en hurtig 
godtgørelse af et betalt eller garanteret beløb, når mærkerne på punktafgiftspligtige varer er 
blevet fjernet eller ødelagt.

Ændringsforslag 25

Forslag til direktiv
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Direktiv 92/12/EØF ophæves med virkning 
fra den [1. april 2009].

Direktiv 92/12/EØF ophæves med virkning 
fra den 1. april 2010.

Direktiv 92/12/EØF finder dog fortsat 
anvendelse inden for de grænser og med 
de formål, der er defineret i artikel 43.

Henvisninger til det ophævede direktiv 
gælder som henvisninger til nærværende 
direktiv og læses efter 
sammenligningstabellen i bilaget.

Henvisninger til det ophævede direktiv 
gælder som henvisninger til nærværende 
direktiv og læses efter 
sammenligningstabellen i bilaget.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er en vigtig ændring og skal ses i sammenhæng med 
ændringsforslagene til artikel 43. Forslaget indebærer navnlig en forlængelse af fristen for 
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det nye EMCS-systems ikrafttræden med et år, og nogle af bestemmelserne i direktiv 
92/12/EØF vil fortsat være gældende i nogen tid.

Ændringsforslag 26

Forslag til direktiv
Artikel 43 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Indtil den [31. december 2009] kan 
afsendelsesmedlemsstaterne fortsat tillade, 
at punktafgiftspligtige varebevægelser 
under punktafgiftssuspension bliver indledt 
på grundlag af de formaliteter, der er 
fastsat i artikel 15, stk. 6, og artikel 18 i 
direktiv 92/12/EØF.

Indtil den 31. december 2010 kan 
afsendelsesmedlemsstaterne fortsat tillade, 
at punktafgiftspligtige varebevægelser 
under punktafgiftssuspension bliver indledt 
på grundlag af de formaliteter, der er 
fastsat i artikel 15, stk. 6, og artikel 18 i 
direktiv 92/12/EØF.

Or. en

Begrundelse

Der foreslås et ekstra års frist, før direktivet træder i kraft og det computerbaserede system 
indføres.

Ændringsforslag 27

Forslag til direktiv
Artikel 43 – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) Bevægelser af punktafgiftspligtige 
varer, der er påbegyndt inden den 1. april 
2010, skal gennemføres og frigives i 
henhold til bestemmelserne i direktiv 
92/12/EF. Dette direktiv finder ikke 
anvendelse på disse bevægelser.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag følger af ændringsforslaget til artikel 43, afsnit 1, om en 
overgangsordning.
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Ændringsforslag 28

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den [28. februar 2009]
de love og administrative bestemmelser, 
der er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og 
offentliggør senest den 28. februar 2010 de 
love og administrative bestemmelser, der 
er nødvendige for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er på linje med ændringsforslagene vedrørende overgangsperioden.

Ændringsforslag 29

Forslag til direktiv
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De anvender disse bestemmelser fra den [1. 
april 2009].

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 
april 2010.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er på linje med ændringsforslagene vedrørende overgangsperioden.
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