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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Ιστορικό

Η εν λόγω πρόταση έχει βασικό στόχο την εισαγωγή του Συστήματος Παρακολούθησης της 
Διακίνησης των Προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (ΕΜCS) στα 
φορολογικά συστήματα των κρατών μελών.

Αυτό κατέστη αναγκαίο επειδή το ΕΜCS, το οποίο δημιουργήθηκε με την απόφαση 
1152/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2003 
για την εισαγωγή της πληροφορικής στη διακίνηση και στους ελέγχους των προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης1, προγραμματίζεται να τεθεί σε χρήση τον 
Απρίλιο του 2009.

Η αρχή η οποία θα κάνει λειτουργικό το ΕΜCS, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα είναι η 
αντικατάσταση του τρέχοντος έντυπου συνοδευτικού εγγράφου από το Ηλεκτρονικό 
Διοικητικό (e-AD). Ως εκ τούτου, θα έχουμε ένα «περιβάλλον χωρίς έντυπα για το εμπόριο».

Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο κρίνεται αναγκαία η εν λόγω πρόταση είναι ότι πρέπει να 
προσαρμοστούν οι διατάξεις που αφορούν τις μετακινήσεις υπό καθεστώς αναστολής του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κάτι τέτοιο θα επιτρέψει στις μετακινήσεις αυτές να 
καλύπτονται από τις διαδικασίες που προβλέπονται από το νέο σύστημα. Έτσι, υποστηρίζεται 
από την Επιτροπή ότι οι αλλαγές αυτές θα επιφέρουν απλούστευση και θα «επιτρέψουν στις 
αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης να εφαρμόζουν μεθόδους 
ελέγχου πιο ολοκληρωμένες, ταχύτερες και βασισμένες στον κίνδυνο» (CΟΜ(2008) 78, σελ. 2).

Αυτή οι δύο βασικοί λόγοι οδήγησαν την Επιτροπή να προτείνει την αντικατάσταση της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ στην ολότητά της.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η οδηγία του Συμβουλίου 92/12/ΕΟΚ της 25ης Φεβρουαρίου 1992 
σχετικά με το γενικό καθεστώς, την κατοχή, την κυκλοφορία και τους ελέγχους των 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης2 πρέπει να αντικατασταθεί από 
την εν λόγω πρόταση για μια σειρά λόγους. Αυτοί είναι: να ληφθούν υπόψη νέα νομοθετικά 
πρότυπα και έννοιες· να αναδιαμορφωθεί το κείμενο ώστε να ενισχυθεί η λογική δομή· να 
απλουστευθούν και να εκσυγχρονιστούν οι διαδικασίες των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

2. Το ενδιαφέρον για την ΙΤRΕ

Κρίνοντας την πρόταση από την οπτική γωνία της εντολής της επιτροπής ΙΤRΕ πρέπει να 
αναφέρουμε ότι η επιτροπή ανέκαθεν είχε τη θέση ότι οποιοδήποτε φορολογικό σύστημα 
εισάγεται από την ΕΚ με τη συγκατάθεση των κρατών μελών πρέπει να επιτυγχάνει τους 
ακόλουθους στόχους:

1. Να αυξάνει την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και διανομής αγαθών και 
υπηρεσιών, ιδίως μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

                                               
1 ΕΕ L 162, 1.7.2003, σελ. 5.
2 ΕΕ L 76, 23.3.1992, σελ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2004/106/ΕΚ (ΕΕ L 369, 
4.12.2004, σελ. 30).
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2. Να βελτιώνει τους υφιστάμενους κανόνες και να τους προσαρμόζει στις τρέχουσες 
συνθήκες, ιδίως προκειμένου να διευκολύνονται οι εθνικές διοικήσεις όσον αφορά τις 
διαδικασίες παρακολούθησης που βασίζονται στον κίνδυνο.

3. Να απλοποιεί τις διαδικασίες και να αυξάνει τη διαφάνεια για τις ενδοκοινοτικές 
εμπορικές ανταλλαγές, αυξάνοντας την ασφάλεια δικαίου και θεσπίζοντας δίκαιους 
κανόνες.

4. Το σύστημα για την είσπραξη και την επιστροφή του φόρου δεν πρέπει να οδηγεί σε 
κριτήρια που εισάγουν διακρίσεις και πρέπει να αποφεύγει τη διπλή φορολόγηση.

Κατ’ αρχήν, δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν οι αρχές και διατάξεις στις οποίες στηρίζεται η 
πρόταση από την ειδική εντολή της επιτροπής ΙΤRΕ. Ωστόσο, ο συντάκτης της γνωμοδότησης 
εστιάζεται μεταξύ άλλων στο Κεφάλαιο ΙΙΙ σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και 
κατοχή, στο Κεφάλαιο ΙV σχετικά με την κυκλοφορία των προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής, καθώς και στο 
Κεφάλαιο VΙ σχετικά με τη σήμανση και τους μικρούς οινοπαραγωγούς.

Κεφάλαιο ΙΙΙ σχετικά με την παραγωγή, μεταποίηση και κατοχή

Το Κεφάλαιο ΙΙΙ απαρτίζεται από δύο άρθρα: 14 και 15, τα οποία έχουν ληφθεί από την 
οδηγία 92/12/ΕΟΚ.

Καταρχάς, η πρόταση δανείζεται τις διαδικασίες αναστολής που ορίζονται στον Κανονισμό 
(ΕΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως Κοινοτικού 
Τελωνειακού Κώδικα1. Αυτό έχει τη λογική του, ιδίως προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή 
και η συνέπεια. Αλλά ο Κοινοτικός Τελωνειακούς Κώδικας είναι περίπλοκο νομοθετικό 
κοινοτικό κείμενο.

Οι τροπολογίες που προτείνονται από το συντάκτη γνωμοδότησης επιδιώκουν να βελτιώσουν 
την πρόταση και έχουν στόχο να εξασφαλίσουν επαρκή παρακολούθηση για όσο διάστημα τα 
εμπορεύματα υπόκεινται στις διαδικασίες αναστολής.

Δεύτερον, «ο εγκεκριμένος αποθηκευτής» είναι μια πολύ σημαντική νομική διάταξη αυτής 
της πρότασης, διότι θα «χρησιμοποιείται για την παραγωγή, τη μεταποίηση και την κατοχή 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, καθώς και για την παραλαβή ή 
αποστολή τους, στο πλαίσιο καθεστώτος αναστολής» (Άρθρο 14) και επειδή ο «συγκεκριμένος 
αποθηκευτής» αναγνωρίζεται από τα κράτη μέλη εφόσον συντρέχουν πέντε προϋποθέσεις 
(Άρθρο 15, παράγραφος 2).

Οι τροπολογίες που προτείνονται από το συντάκτη της γνωμοδότησης έχουν στόχο να 
καταστήσουν απλούστερους αλλά και περισσότερο δεσμευτικές τις διατάξεις έτσι ώστε να 
αποτρέπεται κάθε φοροαποφυγή ή κατάχρηση.

                                               
1 ΕΕ L 302, 19.10.1992, σελ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1791/2006 (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σελ. 1).
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Κεφάλαιο ΙV σχετικά με την κυκλοφορία των προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής

Το Κεφάλαιο αυτό είναι σημαντικό για την ΙΤRΕ επειδή εκθέτει τις βασικές διατάξεις και τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στην κυκλοφορία των προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν υπό καθεστώς αναστολής βάσει του 
ΕΜCS.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Κεφάλαιο αυτό είναι εντελώς νέο και μάλλον καινοτόμο, λόγω 
της εισαγωγής ενός Ηλεκτρονικού Διοικητικού Εγγράφου. Ουσιαστικά εδώ εγκαθιδρύεται ένα 
Νέο Καθεστώς το οποίο αξίζει ιδιαίτερη προσοχή. Οι τροπολογίες που προτείνονται από το 
συντάκτη μπορούν να θεωρηθούν βελτιώσεις στην πρόταση επειδή αποσαφηνίζουν τις 
ευθύνες των εμπλεκόμενων οργανισμών και παραγόντων.

Κεφάλαιο VΙ σχετικά με τη σήμανση και τους μικρούς οινοπαραγωγούς

Το θέμα αυτό είναι επίσης σημαντικό για την ΙΤRΕ, διότι τώρα έχουμε μια απλή εκλογή σε 
σχέση με τα «επισήματα». Τα κράτη μέλη υποχρεούνται είτε να επιβάλλουν φορολογικά 
επισήματα στα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης είτε να 
καθιερώσουν εθνικά αναγνωριστικά σήματα. Αυτά τα επισήματα διαδραματίζουν διπλό ρόλο. 
Αφενός ενισχύουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και αφετέρου βοηθούν να αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση. Ο 
συντάκτης προτείνει μια τροπολογία.

Το άρθρο 38 επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τους μικρούς οινοπαραγωγούς από 
τις απαιτήσεις των Κεφαλαίων ΙΙΙ και ΙV. Ο συντάκτης συμφωνεί.

Άλλες τροπολογίες

Ο συντάκτης έχει προτείνει ορισμένες τροπολογίες στο άρθρο 4 σχετικά με τους ορισμούς 
έτσι ώστε να ενισχυθεί η συνοχή και η απλοποίηση της πρότασης.

Επιπλέον, ο συντάκτης κατέθεσε ορισμένες τροπολογίες σχετικά με την ημερομηνία 
κατάργησης της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ και τη θέση σε ισχύ της εξεταζόμενης πρότασης. Οι 
τροπολογίες αυτές επιδιώκουν να επιτύχουν συμβιβασμό μεταξύ της αισιόδοξης πρότασης 
της Επιτροπής και των πραγματικοτήτων που αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές κατά την 
υλοποίηση μιας νέας νομοθετικής πράξης στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της 
τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28α) Σε περίπτωση προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
επειδή αγοράζονται από ιδιώτες για 
προσωπική τους χρήση και μεταφέρονται 
από αυτούς, πρέπει να προσδιορίζεται η 
ποσότητα των προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment should be considered in conjunction with the one tabled to article 30. It 
seeks to lay down guide levels for tobacco products and alcoholic beverages.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - εδάφιο 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4α) «εισαγωγή προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης», η είσοδος προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
στην επικράτεια της Κοινότητας, εκτός 
εάν τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης, κατά την είσοδό 
τους στην Κοινότητα έχουν τεθεί σε 
τελωνειακή διαδικασία ή καθεστώς 
αναστολής, καθώς και η αποδέσμευση 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικό φόρο 
κατανάλωσης από οποιαδήποτε τέτοια 
τελωνειακή διαδικασία ή καθεστώς 
αναστολής·

Or. en
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Αιτιολόγηση

This amendment also seeks to clarify the said definition used in several articles, namely in 
article 7 (2).

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - εδάφιο 4β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) «εγγεγραμμένος παραλήπτης», 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους προορισμού, υπό 
συνθήκες που ορίζονται από τις αρχές 
αυτές, να παραλαμβάνει προϊόντα που 
υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
και τα οποία μετακινούνται υπό 
καθεστώς αναστολής του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης και έχουν αποσταλεί από 
άλλο κράτος μέλος·

Or. en

Αιτιολόγηση

There are two terms: 'registered consignee' (when receiving excisable goods) and 'registered 
consignor' (when dispatching excisable goods), which may cause confusions if retained as 
proposed in the relevant articles. It is therefore proposed to define them in the right place of 
this legal instrument.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - εδάφιο 4γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4γ) «εγγεγραμμένος αποστολέας» φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο που έχει 
εξουσιοδοτηθεί από τις αρχές του 
κράτους μέλους εισαγωγής, υπό τις 
συνθήκες που καθορίζονται από αυτές τις 
αρχές, να αποστέλλει προϊόντα που 
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υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης 
και τα οποία τελούν υπό καθεστώς 
αναστολής κατά την αποδέσμευσή τους 
για ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με τον 
Κανονισμό ΕΚ (αριθ.) 450/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για 
τη θέσπιση του Κοινοτικού Τελωνειακού 
Κώδικα (Εκσυγχρονισμένος Τελωνειακός 
Κώδικας)1·
______________
1 ΕΕ L 145, 4.6.2008, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

See justification concerning Article 4, point 4a ( new).

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - εδάφιο 4δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4δ) «εγκεκριμένος αποθηκευτής 
αποστολής», φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
στο οποίο επιτρέπεται από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους μέλους να παράγει, 
επεξεργάζεται, διατηρεί, παραλαμβάνει ή 
αποστέλλει προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικό φόρο κατανάλωσης, στο πλαίσιο 
της άσκησης των επιχειρηματικών του 
δραστηριοτήτων, όταν η υποχρέωση 
καταβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης 
αναστέλλεται στο πλαίσιο συμφωνίας 
αναστολής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Reference to 'authorised warehousekeeper' is made mainly in Article 15 but it is relatively 
unclear and misplaced. Hence the definition seeks to remedy this situation.
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Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - εδάφιο 4ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4ε) «φορολογική αποθήκη», χώρος στον 
οποίο προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό 
φόρο κατανάλωσης και τελούν βάσει 
συμφωνίας υπό καθεστώς αναστολής, 
παράγονται, υφίστανται επεξεργασία, 
διατηρούνται, παραλαμβάνονται ή 
αποστέλλονται από εγκεκριμένο 
αποθηκευτή αποστολής, εφόσον 
συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις τις 
οποίες ορίζουν οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται η 
φορολογική αποθήκη·

Or. en

Αιτιολόγηση

The term: 'tax warehouse' as defined in article 14 (3) may cause confusion, hence the reason 
for this amendment. Its place is in article 4.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 - εδάφιο 4στ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4στ) «τόπος εισαγωγής», ο τόπος στον 
οποίο βρίσκονται τα προϊόντα όταν 
τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία 
σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ (αριθ. 
450/2008.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Clarifies the "place of importation" for legal reasons.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 - υποπαράγραφος 1 - εδάφιο γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) η εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης.

γ) η εισαγωγή προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων 
εισαγωγών, εκτός εάν τα προϊόντα που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης υπάγονται, αμέσως με την 
εισαγωγή τους, σε καθεστώς αναστολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment seeks to clarify the circumstances applicable to the importation of excise 
goods. See also amendment to article 4 on definitions.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη 
απώλεια προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
περιλαμβανομένης της απώλειας που 
εξαρτάται από τη φύση των προϊόντων, 
δεν θεωρείται θέση σε ανάλωση.

4. Η ολική καταστροφή ή ανεπανόρθωτη 
απώλεια προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης 
αποδεικνύονται κατά τρόπο ικανοποιητικό 
για τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
όπου συνέβη η ολική καταστροφή ή 
ανεπανόρθωτη απώλεια.

Η απώλεια ή καταστροφή των εν λόγω 
προϊόντων αποδεικνύονται κατά τρόπο 
ικανοποιητικό για τις αρμόδιες αρχές.

Όταν, σε περίπτωση μετακίνησης το 
πλαίσιο συμφωνίας αναστολής, δεν είναι 
δυνατόν να καθοριστεί σε ποιο σημείο 
συνέβη η ολική καταστροφή ή 
ανεπανόρθωτη απώλεια, θεωρείται ότι 



PA\734354EL.doc 11/22 PE409.634v01-00

EL

συνέβη στο κράτος μέλος το οποίο 
ανιχνεύθηκε.

Κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, τα 
προϊόντα θεωρείται ότι έχουν υποστεί 
ανεπανόρθωτη απώλεια όταν δεν 
μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν από 
οποιονδήποτε.

Τα κράτη μέλη δύνανται να υπαγάγουν σε 
προηγούμενη έγκριση των αρμόδιων 
αρχών, την ολική καταστροφή αγαθών 
που τελούν σε καθεστώς αναστολής.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment should be considered in conjunction with the amendments to article 9. It 
entails, in part, redrafting and clarifies the cases when national authorities would subject the 
destruction of goods under a duty suspension arrangement.

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν σημειώνεται παρατυπία, κατά την 
κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής, η 
οποία προκαλεί τη θέση σε ανάλωση 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και δεν είναι 
δυνατόν να προσδιοριστεί ο τόπος θέσης 
σε ανάλωση, θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο 
κράτος μέλος αποστολής.

1. Όταν σημειώνεται παρατυπία, κατά την 
κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής, η 
οποία προκαλεί θέση σε ανάλωση, 
σύμφωνα με το άρθρο 7(2)α, προϊόντων 
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης και δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί ο τόπος θέσης σε ανάλωση, 
θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο κράτος 
μέλος αποστολής και τη στιγμή κατά την 
οποία ανιχνεύθηκε η παρατυπία.

Όταν τα προϊόντα που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης και τελούν 
υπό καθεστώς αναστολής δεν φθάνουν 
στον προορισμό τους, η δε σχετική 
παρατυπία η οποία οδηγεί σε θέση σε 
ανάλωση σύμφωνα με το άρθρο 7(2)(α) 
δεν έχει ανιχνευθεί, η θέση σε ανάλωση 
θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο κράτος 
μέλος στο οποίο ανιχνεύθηκαν τα 
προϊόντα και τη στιγμή κατά την οποία 
ανιχνεύθηκαν.

Ωστόσο, εάν, πριν από τη λήξη τριετίας Ωστόσο, εάν, πριν από τη λήξη τριετίας 
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από την ημερομηνία κατά την οποία 
αρχίζει η κυκλοφορία σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1, διαπιστωθεί σε 
ποιο κράτος μέλος έλαβε πράγματι χώρα η 
θέση σε ανάλωση, το εν λόγω κράτος 
μέλος ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους αποστολής.

από την ημερομηνία κατά την οποία 
αρχίζει η κυκλοφορία σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 1, διαπιστωθεί σε 
ποιο κράτος μέλος έλαβε πράγματι χώρα η 
θέση σε ανάλωση, η θέση σε ανάλωση 
θεωρείται ότι έλαβε χώρα στο εν λόγω 
κράτος μέλος, το οποίο  ενημερώνει τις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους για 
την ανίχνευση ή την αποστολή.

Εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει 
εισπραχθεί από το κράτος μέλος 
αποστολής, επιστρέφεται ή διαγράφεται 
αμέσως μόλις αποδειχθεί ότι εισπράχθηκε 
από το άλλο κράτος μέλος.

Εάν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης έχει 
εισπραχθεί από το κράτος μέλος 
ανίχνευσης ή αποστολής, επιστρέφεται ή 
διαγράφεται αμέσως μόλις αποδειχθεί ότι 
τέθηκε σε ανάλωση στο άλλο κράτος 
μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment introduces drafting clarifications and defines the case when the excise goods 
under suspension of excise duty do not arrive at their destination, due to an irregularity.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως 
παρατυπία νοείται η περίπτωση στην οποία 
η κυκλοφορία δεν λήγει σύμφωνα με το 
άρθρο 19 παράγραφος 2.

3. Κατά την έννοια της παραγράφου 1, ως 
παρατυπία νοείται η περίπτωση, 
διαφορετική από αυτήν που αναφέρεται 
στο άρθρο 7(4), στην οποία μια
κυκλοφορία, ή τμήμα κυκλοφορίας, δεν 
λήγει σύμφωνα με το άρθρο 19 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

This clarification should be considered in conjunction with the amendment to article 7(4) and 
article 9 (1).
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Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η παραγωγή, η μεταποίηση και η 
κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης θεωρείται 
ότι λαμβάνει χώρα υπό καθεστώς 
αναστολής, μόνο εάν οι δραστηριότητες 
αυτές διεξάγονται σε εγκαταστάσεις 
εγκεκριμένες σύμφωνα με την παράγραφο 
3.

3. Η παραγωγή, η μεταποίηση και η 
κατοχή προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης δεν έχει 
καταβληθεί, λαμβάνει χώρα σε 
φορολογική αποθήκη.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment should be considered together with the definitional amendment of "tax 
warehouses" and also seeks to eliminate confusing wording.

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
εγκρίνουν ως «φορολογικές αποθήκες» 
τις εγκαταστάσεις οι οποίες πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή, τη 
μεταποίηση και την κατοχή προϊόντων
που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, καθώς και για την 
παραλαβή ή αποστολή τους, στο πλαίσιο 
καθεστώτος αναστολής.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It follows from the amendments to article 4.
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Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφοι 2 και 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας δεν 
μπορεί να απορριφθεί με μοναδική 
αιτιολογία ότι το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε άλλο 
κράτος μέλος και προτίθεται να 
εκμεταλλευτεί τη φορολογική αποθήκη 
μέσω αντιπροσώπου ή υποκαταστήματος 
στο κράτος μέλος που έχει χορηγήσει την 
άδεια.

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
υπόκειται στις προϋποθέσεις που 
δύνανται να καθορίζουν οι αρχές με 
στόχο να αποτραπεί ενδεχόμενη 
φοροαποφυγή ή κατάχρηση. Ωστόσο, η 
αίτηση δεν μπορεί να απορριφθεί με 
μοναδική αιτιολογία ότι το φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο σε 
άλλο κράτος μέλος.

Η άδεια καλύπτει τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

Or. en

Αιτιολόγηση

It follows from the amendment to article 14(3) and clarifies the need for the prevention of 
possible abuse or evasion of excise duties.

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης μπορούν να 
κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής 
στο έδαφος της Κοινότητας:

1. Τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης μπορούν να 
κυκλοφορούν υπό καθεστώς αναστολής 
μεταξύ δύο σημείων στο έδαφος της 
Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
περίπτωσης κατά την οποία τα προϊόντα 
κυκλοφορούν μέσω τρίτης χώρας ή μέσω 
περιφέρειας τρίτης χώρας:

Or. en
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Αιτιολόγηση

It specifies the conditions for the movement of excise goods when under suspension of excise 
duty.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - εδάφιο α) - σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
εξουσιοδοτημένο από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους προορισμού, υπό 
τους όρους που καθορίζουν οι εν λόγω 
αρχές, να παραλαμβάνει τα προϊόντα που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης και κυκλοφορούν υπό 
καθεστώς αναστολής τα οποία έχουν 
αποσταλεί από άλλο κράτος μέλος, 
εφεξής ο «εγγεγραμμένος παραλήπτης»,

(ii) τους χώρους εγγεγραμμένου
παραλήπτη·

Or. en

Αιτιολόγηση

It follows from the amendments to article 4.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 - παράγραφος 1 - εδάφιο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) από τον τόπο εισαγωγής προς 
οποιονδήποτε από τους προορισμούς που 
αναφέρονται στο στοιχείο α), όταν τα εν 
λόγω προϊόντα αποστέλλονται από φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για 
το σκοπό αυτό από τις αρμόδιες αρχές 
του κράτους μέλους εισαγωγής, υπό τους 
όρους που καθορίζουν οι αρχές αυτές, 
εφεξής ο «εγγεγραμμένος αποστολέας».

β) από τον τόπο εισαγωγής προς 
οποιονδήποτε από τους προορισμούς ή 
παραλήπτες που αναφέρονται στο στοιχείο 
α), όταν τα εν λόγω προϊόντα 
αποστέλλονται από εγγεγραμμένο 
αποστολέα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

It follows from the amendments to article 4.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αποστολής μπορεί να επιτρέπει, υπό τους 
όρους που καθορίζει το εν λόγω κράτος 
μέλος, στον αποστολέα να διαιρέσει, μέσω 
του μηχανοργανωμένου συστήματος, σε 
δύο ή περισσότερα μέρη την κυκλοφορία 
υπό καθεστώς αναστολής των ενεργειακών 
προϊόντων, εφόσον δεν μεταβάλλεται η 
συνολική ποσότητα των προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης.

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους 
αποστολής μπορεί να επιτρέπει, υπό τους 
όρους που καθορίζει το εν λόγω κράτος 
μέλος, στον αποστολέα να διαιρέσει, μέσω 
του μηχανοργανωμένου συστήματος, σε 
δύο ή περισσότερα μέρη την κυκλοφορία 
υπό καθεστώς αναστολής των ενεργειακών 
προϊόντων εφόσον:

(α) δεν μεταβάλλεται η συνολική 
ποσότητα των προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης· και
(β) η κατανομή διενεργείται στην 
επικράτεια κράτους μέλους που επιτρέπει 
παρόμοια διαδικασία.

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να 
προβλέπουν ότι η κατανομή αυτή δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στο έδαφός 
τους.

Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την 
Επιτροπή εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις 
επιτρέπουν την κατανομή αποστολών στο 
έδαφός τους. Η Επιτροπή διαβιβάζει αυτή 
την πληροφορία στα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

It introduces two conditions - (a) and (b) - if the "consignor" wishes to split "a" movement 
under suspension into two or more movements, and an obligation to undertaken by the 
Member States in informing the Commission of the authorised splitting consignments.
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Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
απλουστευμένες διαδικασίες όσον αφορά 
την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής 
η οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου 
στο έδαφός τους.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν
απλουστευμένες διαδικασίες όσον αφορά 
την κυκλοφορία υπό καθεστώς αναστολής 
η οποία πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου 
στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας άρσης της υποχρέωσης 
ηλεκτρονικής εποπτείας παρόμοιας 
κυκλοφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

This is an additional obligation imposed on the Member States, which allows them to waive 
the requirement of electronic supervision when such cases are justified.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη μπορούν, 
κατόπιν συμφωνίας, να θεσπίσουν 
απλουστευμένες διαδικασίες για τους 
σκοπούς των ακόλουθων μετακινήσεων 
υπό καθεστώς αναστολής:

Κατόπιν συμφωνίας και υπό 
προϋποθέσεις που καθορίζονται από όλα 
τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη, δύνανται 
να καθιερωθούν απλουστευμένες 
διαδικασίες για την περίπτωση των 
συχνών και τακτικών μετακινήσεων υπό 
καθεστώς αναστολής που συμβαίνουν
στην επικράτεια δύο ή περισσότερων 
κρατών μελών.

(1) συχνές και τακτικές μετακινήσεις 
μεταξύ ορισμένων οικονομικών φορέων 
σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη,

Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει και τις 
μετακινήσεις μέσω σταθερών αγωγών.

(2) συχνές και τακτικές μετακινήσεις 
μεταξύ ορισμένων οικονομικών φορέων 
σε ένα κράτος μέλος μέσω άλλου κράτους 
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μέλους,
(3) μετακινήσεις μέσω σταθερών αγωγών 
μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών 
μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

This is a redrafting intended to simplify the procedure and the legal act.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όσον αφορά τα προϊόντα που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης, εκτός 
των βιομηχανοποιημένων καπνών, που 
αποκτώνται από ιδιώτες, το πρώτο 
εδάφιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις 
μεταφοράς των προϊόντων για 
λογαριασμό τους.

Διαγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment seeks to eliminate the possibility of misuse of excise goods.

Τροπολογία 22

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 30 - παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για την εφαρμογή της παραγράφου 
2(ε) τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν 
ενδεικτικά επίπεδα, απλός και μόνο ως 
αποδεικτικό στοιχείο. Τα εν λόγω 
ενδεικτικά επίπεδα δεν μπορούν να είναι 
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μικρότερα από:
(α) για τα προϊόντα καπνού:
- τσιγάρα - 800 τεμάχια
- πουράκια (πούρα με βάρος όχι πάνω 
από 3 γραμμάρια το τεμάχιο) - 400 
τεμάχια
- πούρα - 200 τεμάχια
- καπνός για κάπνισμα 1 κιλό·
(β) για τα αλκοολούχα ποτά:
- οινοπνευματώδη ποτά - 10 λίτρα
- ενδιάμεσα προϊόντα - 20 λίτρα
- οίνοι (εκ των οποίων το πολύ 60 λίτρα 
αφρώδεις) - 90 λίτρα
- μπίρες - 11 λίτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

This amendment seeks to maintain the quantitative limits laid down in Directive 92/12/CEE, 
article 9 (2), in order to prevent any discretional treatment by the authorities of Member 
States.

Τροπολογία 23

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 34 - παράγραφος 4 - εδάφιο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) να εγγράφεται στα φορολογικά μητρώα 
των φορολογικών αρχών του κράτους 
μέλους αποστολής των προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης,

α) να εγγράφεται στα φορολογικά μητρώα 
των αρμόδιων αρχών του κράτους μέλους 
αποστολής των προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και να 
λαμβάνει αναγνωριστικό έγγραφο από τις 
εν λόγω αρχές,

Or. en
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Αιτιολόγηση

This added requirement is meant to limit any abuse.

Τροπολογία 24

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 37 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κράτος μέλος το οποίο εξέδωσε τα 
επισήματα ή τη σήμανση μπορεί ωστόσο 
να εξαρτήσει την επιστροφή, διαγραφή ή 
αποδέσμευση του καταβληθέντος ή 
εγγυημένου ποσού από την παροχή 
αποδείξεων ότι τα προϊόντα έχουν 
αποσυρθεί ή καταστραφεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

This added condition is meant to clarify the procedure and speedy reimbursement of an 
amount paid or guaranteed when excise goods markings or marks have been removed or 
destroyed.

Τροπολογία 25

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η οδηγία 92/12/ΕΟΚ καταργείται με ισχύ 
από την [1η Απριλίου 2009].

Η οδηγία 92/12/ΕΟΚ καταργείται με ισχύ 
από την 1η Απριλίου 2010.

Η Οδηγία 92/12/ΕΟΚ εξακολουθεί 
ωστόσο να ισχύει μέσα στα όρια και για 
τους σκοπούς που ορίζονται στο άρθρο 
43.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία 
λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα 
οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον 
πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο 
παράρτημα.

Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία 
λογίζονται ως αναφορές στην παρούσα 
οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον 
πίνακα αντιστοιχίας που παρατίθεται στο 
παράρτημα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

This amendment is an important modification and should be considered in conjunction with 
the ones proposed to article 43. It essentially allows for an extra year before the new EMCS 
system comes into force and some provisions of Directive 92/12/EEC will remain applicable 
for some time.

Τροπολογία 26

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έως τις [31 Δεκεμβρίου 2009], τα κράτη 
μέλη αποστολής μπορούν να συνεχίσουν 
να επιτρέπουν την έναρξη κυκλοφορίας 
προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν 
υπό καθεστώς αναστολής με βάση τις 
διατυπώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 6 και στο άρθρο 18 της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010, τα κράτη 
μέλη αποστολής μπορούν να συνεχίσουν 
να επιτρέπουν την έναρξη κυκλοφορίας 
προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και τα οποία τελούν 
υπό καθεστώς αναστολής με βάση τις 
διατυπώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 
15 παράγραφος 6 και στο άρθρο 18 της 
οδηγίας 92/12/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

An additional year is proposed for the deadline for the application of the Directive and the 
implementation of the computerised system.

Τροπολογία 27

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 43 - υποπαράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κυκλοφορία προϊόντων που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και η 
οποία έχει ξεκινήσει πριν από την 1η 
Απριλίου 2010, διενεργείται και υφίσταται 
εκκαθάριση σύμφωνα με τις διατάξεις 
της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ. Η παρούσα 
οδηγία δεν έχει εφαρμογή σε παρόμοιες 
μετακινήσεις.

Or. en
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Αιτιολόγηση

It follows from amendment on Article 43 - subparagraph 1, allowing for a transitional 
arrangement.

Τροπολογία 28

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις [28 
Φεβρουαρίου 2009], τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των 
διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και 
δημοσιεύουν, το αργότερο έως τις 28 
Φεβρουαρίου 2010, τις αναγκαίες 
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές 
διατάξεις για να συμμορφωθούν με την 
παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο αυτών των 
διατάξεων καθώς και έναν πίνακα 
αντιστοιχίας μεταξύ αυτών των διατάξεων 
και της παρούσας οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is consistent with the amendments concerning the transitional period.

Τροπολογία 29

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 44 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την [1η Απριλίου 2009].

Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τις διατάξεις 
αυτές από την 1η Απριλίου 2010.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is consistent with the amendments concerning the transitional period.
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