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LÜHISELGITUS

1. Taust

Kõnealuse ettepaneku peamiseks eesmärgiks on aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja 
kontrolli süsteemi (EMCS) kasutuselevõtmine liikmesriikide maksusüsteemides.
See on vajalik, kuna EMCS kehtestati Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. juuni 2003. aasta 
otsusega nr 1152/2003/EÜ aktsiisiga maksustatava kauba liikumise ja jälgimise arvutistamise 
kohta1 ja see kavatsetakse kasutusele võtta 2009. aasta aprillis.

Komisjoni seisukoha järgi on põhimõtteks, mis EMCSi tulemuslikuks muudab, praeguse 
paberkandjal saatedokumendi asendamine elektroonilise haldusdokumendiga (e-HD). 
Sellega luuakse “dokumendivaba kaubanduskeskkond”.

Teine põhjus ettepaneku läbivaatamiseks on vajadus muuta sätteid, mis käsitlevad liikumist 
aktsiisi peatamise korra alusel. See võimaldab kohaldada kõnealuse liikumise suhtes uuele 
süsteemile vastavat korda. Komisjoni sõnul saame niiviisi „lihtsustatud ja dokumendivaba 
kaubanduskeskkonna, võimaldades samas tolliasutustel rakendada terviklikumaid, kiiremaid 
ja riske rohkem arvesse võtvaid kontrollimeetodeid“(KOM (2008) 78, lk.2).. 

Neil kahel peamisel põhjusel on komisjon teinud ettepaneku direktiiv 92/12/EMÜ tervikuna 
asendada. 

Tuleks meelde tuletada, et nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga 
maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve 
kohta2 tuleb käesoleva ettepanekuga asendada ka seetõttu, et vahepeal on ilmnenud rida muid 
asjaolusid. Need on: vajadus võtta arvesse uusi õigusnorme ja mõisteid; vaadata tekst läbi, et 
muuta see loogilisemaks; lihtsustada ja ajakohastada aktsiisikaupade maksustamise korda.

2. ITRE huvi 

ITRE komisjon on oma volitustest lähtuvalt alati olnud seisukohal, et mis tahes maksusüsteem, 
mille EÜ liikmesriikide nõusolekul kasutusele võtab, peaks täitma järgmised eesmärgid:

1. Suurendada kaupade ja teenuste tootmise ning levitamise tõhusust, peamiselt bürokraatia 
vähendamise teel.

2. Täiustada kehtivaid eeskirju ja kohandada neid praeguste tingimustega, eelkõige selleks, 
et hõlbustada riskipõhiste järelevalvemenetluste kasutuselevõttu riiklikes ametiasutustes.

3. Lihtsustada menetluskorda ja muuta ühendusesisene kaubandus läbipaistvamaks, eelkõige 
suurendades õiguskindlust ja õiglasi eeskirju.

                                               
1 ELT L 162, 1.7.2003, lk 5.
2 EÜT L 76, 23.3.1992, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/106/EÜ.

(ELT L 359, 4.12.2004, lk 30)
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4. Maksu kogumise ja tagastamise süsteem ei tohiks tekitada diskrimineerivaid tingimusi ja 
selles tuleks vältida topeltmaksustamist. 

Põhimõtteliselt ei ole võimalik ettepaneku aluseks olevaid põhimõtteid ja sätteid ITRE 
komisjoni eesmärkidest eraldada. Raportöör keskendub siiski muu hulgas järgmisele: III 
peatükk: tootmine, töötlemine ja valdamine; IV peatükk: aktsiisikauba liikumine aktsiisi 
peatamise korra alusel; VI peatükk: märgistamine ja väikesed veinitootjad.

III peatükk: Tootmine, töötlemine ja valdamine

III peatükk koosneb artiklitest 14 ja 15, mis on võetud direktiivist 92/12/EMÜ. 

Esiteks võetakse ettepanekus üle nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määruses (EMÜ) nr 
2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik,1 sätestatud peatamismenetlused. 
Selles on oma loogika, nimelt sidususe ja järjepidevuse säilitamine. Kuid ühenduse 
tolliseadustik on keerukas EÜ õigusakt. 

Raportööri esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks on ettepaneku täiustamine ja piisava 
järelevalve sätestamine olukorras, kus aktsiisikaupade suhtes kehtivad peatamismenetluste 
sätted.

Teiseks on volitatud laopidajat käsitlevad sätted käesoleva ettepaneku oluline õiguslik osa, 
sest maksuladu kasutatakse „aktsiisikaupade tootmiseks, töötlemiseks ja valdamiseks ning 
vastuvõtmiseks või lähetamiseks aktsiisi peatamise korra alusel” (artikkel 14) ja kuna 
liikmesriigid annavad volitatud laopidajale tegevusloa viie tingimuse alusel (artikli 15 lõige 
2).

Raportööri esitatud muudatusettepanekute eesmärgiks on ettepanekut täiustada ja eeskirju 
lihtsustada ning samas siduvamaks muuta, et vältida maksudest kõrvalehoidumist ja 
kuritarvitusi.

IV peatükk: Aktsiisikauba liikumine aktsiisi peatamise korra alusel

See peatükk on ITRE jaoks oluline, sest selles sätestatakse põhitingimused ja -menetlused, 
mida kohaldatakse aktsiisikauba liikumise suhtes aktsiisi peatamise korra alusel vastavalt 
aktsiisiga maksustatud toodete ringluse ja kontrolli süsteemile (EMCS). 

Tuleks märkida, et see peatükk on täiesti uus ja üsna uuenduslik tänu elektroonilise 
haldusdokumendi kasutuselevõtmisele. See kehtestab põhimõtteliselt uue korra ja tuleb 
hoolikalt läbi vaadata. Raportööri muudatusettepanekuid võib pidada ettepaneku täiustusteks, 
sest need selgitavad asjaomaste institutsioonide ja isikute vastutust. 

VI peatükk: märgistamine ja väikesed veinitootjad

See peatükk on ITRE jaoks niisama tähtis, sest meil on nüüd tähiste kinnitamise asjus lihtne 
valik. Liikmesriigid peavad kinnitama aktsiisikaubale kas maksumärgi või riikliku 
identifitseerimistähise. Tähiste kinnitamisel on kahetine roll. See peaks hõlbustama 
                                               
1 EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1791/2006

(ELT L 363, 20.12.2006, lk 1)
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aktsiisikaupade vaba liikumist ja vältima topeltmaksustamist. Raportöör paneb ette ühe 
muudatuse.

Artikkel 38 võimaldab liikmesriikidel väikesed veinitootjad III ja IV peatüki nõuetest 
vabastada. Raportöör on sellega rahul.

Ülejäänud muudatusettepanekud

Raportöör esitab mõned mõisteid puudutavad muudatusettepanekud artiklile 4, et suurendada 
ettepaneku ühtsust ja lihtsust.
Lisaks esitab raportöör mõned muudatusettepanekud direktiivi 92/12/EMÜ kehtetuks 
tunnistamise ja arutatava ettepaneku jõustumise kuupäeva kohta. Nende eesmärk on leida 
kompromiss komisjoni optimistliku ettepaneku ja tegelikkuse vahel, millega riiklikud 
ametiasutused aktsiisimaksu valdkonna uut õigusakti rakendades silmitsi seisavad.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon palub vastutaval majandus- ja 
rahanduskomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Põhjendus 28 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28 a) Toodete puhul, mille suhtes kehtib 
aktsiisimaks, sest need on omandanud ja 
neid transpordivad eraisikud, tuleks 
täpsustada aktsiisikauba kogus.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks kaaluda seoses artikli 30 suhtes tehtud ettepanekuga. Selle 
eesmärgiks on sätestada tubakatoodete ja alkohoolsete jookide suunavad kogused.
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Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 a) aktsiisikauba import – kauba 
ühenduse tolliterritooriumile toomine, 
välja arvatud juhul, kui kaubale on pärast 
selle ühenduse tolliterritooriumile toomist 
kohaldatud tolli peatamismenetlust või -
korda, samuti aktsiisikauba vabastamine 
mis tahes niisugusest tolli 
peatamismenetlusest või -korrast;

Or. en

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärgiks on ühtlasi selgitada mõistet, mida on kasutatud mitmes 
artiklis, eelkõige artikli 7 lõikes 2.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 b) registreeritud kaubasaaja – füüsiline 
või juriidiline isik, kellel on 
sihtliikmesriigi pädevate asutuste luba 
võtta kõnealuste pädevate asutuste 
kehtestatud tingimustel vastu aktsiisi 
peatamise korra alusel veetavat 
aktsiisikaupa, mis on lähetatud teisest 
liikmesriigist;

Or. en

Selgitus

Ettepanekus kasutatakse kaht mõistet: registreeritud kaubasaaja (aktsiisikauba vastuvõtmisel) 
ja registreeritud kaubasaatja (aktsiisikauba vedamisel), mis võib põhjustada segadust, kui 
neid defineeritakse käesoleva ettepaneku kohaselt eraldi artiklites. Seetõttu tehakse ettepanek 



PA\734354ET.doc 7/21 PE409.634v01-00

ET

määratleda need mõisted õigusaktis õiges kohas.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 c) registreeritud kaubasaatja –
füüsiline või juriidiline isik, kellel on 
importiva liikmesriigi pädevate asutuste 
luba lähetada kõnealuste pädevate 
asutuste kehtestatud tingimustel aktsiisi 
peatamise korra alusel veetavat 
aktsiisikaupa selle vabasse ringlusse 
lubamisel vastavalt Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 23. aprilli 2008. aasta, 
määrusele (EÜ) nr 450/2008, millega 
kehtestatakse ühenduse tolliseadustik 
(ajakohastatud tolliseadustik)¹;
1 ELT L 145, 4.6.2008, lk 1.

Or. en

Selgitus

Vt artikli 4 punkti 4 a (uus) selgitust.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 d) volitatud laopidaja – füüsiline või 
juriidiline isik, kellele liikmesriigi 
pädevad asutused on andnud loa 
aktsiisikaupa oma ettevõtlustegevuse 
käigus toota, töödelda, vallata, vastu võtta 
või lähetada, kui aktsiisi maksmise nõue 
on aktsiisi peatamise korra alusel 
peatatud;
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Or. en

Selgitus

„Volitatud laopidajat” mainitakse peamiselt artiklis 15, kuid mõiste on suhteliselt 
ebamäärane ja seda selgitatakse vales kohas. Käesoleva määratlusega püütakse olukorda 
parandada.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 e) maksuladu – koht, kus volitatud 
laopidaja oma ettevõtlustegevuse käigus 
aktsiisi peatamise korra alusel 
aktsiisikaupa toodab, töötleb, hoiab, saab 
või lähetab vastavalt teatavatele selle 
liikmesriigi pädevate asutuste poolt 
kehtestatud tingimustele, kus maksuladu 
asub;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku põhjuseks on, et mõiste „maksuladu”, nagu seda määratletakse artikli 
14 lõikes 3, võib põhjustada segadust. Selle määratluse koht on artiklis 4.

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 4 – punkt 4 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4 f) impordi koht – koht, kus kaup 
määruse (EMÜ) nr 450/2008 kohaselt 
vabasse ringlusse lubamisel asub.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanekuga selgitatakse õiguslikel põhjustel impordi koha mõistet.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 2 – esimene lõik – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) aktsiisikauba import. (c) aktsiisikauba import, sealhulgas 
eeskirjadevastane import, välja arvatud 
juhul, kui aktsiisikauba suhtes 
kohaldatakse kohe pärast importi aktsiisi 
peatamise korda.

Or. en

Selgitus

Selle muudatuse eesmärgiks on selgitada aktsiisikauba importimisega seotud tingimusi. Vt ka 
artikli 4 muudatusettepanekut mõistete kohta. 

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 7 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Aktsiisikauba täielikku hävimist või 
pöördumatut kahjustumist, sh kauba 
omadustest tulenev kahjustumine, ei 
käsitleta tarbimiseks ringlusse 
lubamisena.

4. Kõnealuse aktsiisikauba täielikku 
hävimist või pöördumatut kahjustumist 
tuleb tõendada selle liikmesriigi pädevat 
asutust rahuldaval viisil, kus aktsiisikaup 
on täielikult hävinud või pöördumatult 
kahjustunud.

Kõnealuse aktsiisikauba hävimist või 
kahjustumist tuleb tõendada pädevat 
asutust rahuldaval viisil.

Kui aktsiisi peatamise korra alusel liikuva 
aktsiisikauba puhul pole võimalik 
kindlaks määrata, kus täielik hävimine 
või pöördumatu kahjustumine toimus, 
loetakse see toimunuks liikmesriigis, kus 
see avastati.

Kaupa peetakse pöördumatult 
kahjustunuks esimese lõigu tähenduses, 

Liikmesriigid võivad sellise kauba 
tahtlikuks hävitamiseks, millele 
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kui mis tahes isik on muutnud selle 
kasutuskõlbmatuks.

kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, 
nõuda pädevate asutuste eelnevat luba.

Or. en

Selgitus

Seda muudatusettepanekut tuleks vaadata seoses artikli 9 suhtes tehtud ettepanekuga. See 
seisneb osaliselt ümbersõnastamises ja selgitab olukordi, mille puhul ametiasutused võiksid 
anda loa aktsiisi peatamise korra alla kuuluva kauba hävitamiseks. 

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikumisel aktsiisi peatamise korra 
alusel on toime pandud aktsiisi tasumisega 
seotud eeskirjade rikkumine, mille 
tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks 
ringlusse ja ei ole võimalik kindlaks teha, 
kus ringlusse lubamine toimus, 
käsitletakse, et ringlusse lubamine toimus 
lähteliikmesriigis.

1. Kui liikumisel aktsiisi peatamise korra 
alusel on toime pandud aktsiisi tasumisega 
seotud eeskirjade rikkumine, mille 
tagajärjel lubati aktsiisikaup tarbimiseks 
ringlusse vastavalt artikli 7 lõike 2 
punktile a ja ei ole võimalik kindlaks teha, 
kus ringlusse lubamine toimus, 
käsitletakse, et ringlusse lubamine toimus 
lähteliikmesriigis ja hetkel, mil eeskirjade 
rikkumine avastati.
Kui aktsiisikaup, millele kohaldatakse 
aktsiisi peatamise korda, ei jõua sihtkohta 
ning sellega seotud eeskirjade rikkumist, 
mille tagajärjel lubati aktsiisikaup 
tarbimiseks ringlusse vastavalt artikli 7 
lõike 2 punktile a, ei ole avastatud, 
loetakse tarbimiseks ringlusse lubamine 
toimunuks selles liikmesriigis ja sel ajal, 
kui aktsiisikaup avastatakse.

Kui aga enne kolme aasta möödumist 
kuupäevast, mil liikumine algas vastavalt 
artikli 19 lõikele 1, tehakse kindlaks 
liikmesriik, kus kauba tarbimiseks 
ringlusse lubamine tegelikult toimus, teatab 
asjaomane liikmesriik sellest 
lähteliikmesriigi pädevatele asutustele.

Kui aga enne kolme aasta möödumist 
kuupäevast, mil liikumine algas vastavalt 
artikli 19 lõikele 1, tehakse kindlaks 
liikmesriik, kus kauba tarbimiseks 
ringlusse lubamine tegelikult toimus, 
loetakse aktsiisikaup ringlusse lubatuks 
selles liikmesriigis, kes teatab sellest 
lähteliikmesriigi või selle liikmesriigi
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pädevatele asutustele, kus tarbimiseks 
ringlusse lubamine avastati.

Kui aktsiisiga maksustamine toimus 
lähteliikmesriigis, tagastatakse aktsiis või 
antakse aktsiisivabastus niipea, kui on 
esitatud tõendid, et aktsiis tasuti teises 
liikmesriigis.

Kui aktsiisiga maksustamine toimus selles 
liikmesriigis, kus tarbimiseks ringlusse 
lubamine avastati, või lähteliikmesriigis, 
tagastatakse aktsiis või antakse 
aktsiisivabastus niipea, kui on esitatud 
tõendid aktsiisikauba tarbimiseks 
ringlusse lubamise kohta teises 
liikmesriigis.

Or. en

Selgitus

See muudatusettepanek muudab sõnastust selgemaks ja määratleb juhtumi, kus kaup, mille 
suhtes kohaldatakse aktsiisi peatamise korda, eeskirjade rikkumise tõttu sihtkohta ei jõua.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 9 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Eeskirjade rikkumine lõike 1 tähenduses 
on olukord, kus liikumine ei ole lõpetatud 
kooskõlas artikli 19 lõikega 2.

3. Eeskirjade rikkumine lõike 1 tähenduses 
on muu kui artikli 7 lõikes 4 nimetatud 
olukord, kus liikumine või osa liikumisest
ei ole lõpetatud kooskõlas artikli 19 
lõikega 2.

Or. en

Selgitus

Seda selgitust tuleks kaaluda koos artikli 7 lõike 4 ja artikli 9 lõike 1 
muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Aktsiisikauba tootmist, töötlemist ja 
valdamist käsitletakse aktsiisi peatamise 
korra alusel toimuvana ainult siis, kui 
kõnealune tegevus toimub ruumides, 
millele on antud luba vastavalt lõikele 3.

2. Kui aktsiisi pole veel tasutud,
toodetakse, töödeldakse ja vallatakse 
aktsiisikaupa maksulaos. 

Or. en

Selgitus

Seda muudatust tuleks kaaluda koos mõiste „maksulaod“ muudatusega ja ühtlasi püütakse 
sellega kõrvaldada segadust põhjustavat sõnastust. 

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 14 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi pädevad asutused annavad 
„maksulaona” tegutsemiseks loa 
ruumidele, mida kavatsetakse kasutada 
aktsiisikaupade tootmiseks, töötlemiseks 
ja valdamiseks ning vastuvõtmiseks või 
lähetamiseks aktsiisi peatamise korra 
alusel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 4 muudatusettepanekust.
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Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 15 – lõige 1 – teine ja kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Loa andmisest ei või keelduda, kui 
põhjenduseks on üksnes asjaolu, et 
füüsiline või juriidiline isik asub teises 
liikmesriigis ja kavatseb maksulao 
tegevust juhtida loa andnud liikmesriigis 
asuva esindaja või filiaali kaudu.

Luba antakse tingimustel, mida asutused 
võivad kehtestada eesmärgiga ära hoida 
võimalikku maksudest kõrvalehoidumist 
või  kuritarvitusi. Loa andmisest ei või aga
keelduda, kui põhjenduseks on üksnes 
asjaolu, et füüsiline või juriidiline isik asub 
teises liikmesriigis.

Luba hõlmab artikli 14 lõikes 3 nimetatud 
tegevusi.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 14 lõike 3 muudatusettepanekust ja selgitab vajadust vältida võimalikke 
kuritarvitusi või aktsiisimaksust hoidumist.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aktsiisikaupa võib ühenduse 
territooriumil vedada aktsiisi peatamise 
korra alusel:

1. Aktsiisikaupa võib ühenduse 
territooriumil kahe punkti vahel vedada 
aktsiisi peatamise korra alusel, sealhulgas 
juhul, kui kaupa veetakse kolmanda riigi 
või kolmanda riigi piirkonna kaudu:

Or. en

Selgitus

Täpsustab aktsiisikauba vedamise tingimusi aktsiisi peatamise korra alusel.
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Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) füüsilisele või juriidilisele isikule, 
kellel on sihtliikmesriigi pädevate asutuste 
luba võtta kõnealuste pädevate asutuste 
kehtestatud tingimustel vastu aktsiisi 
peatamise korra alusel veetavat 
aktsiisikaupa, mis on lähetatud teisest 
liikmesriigist (edaspidi „registreeritud 
kaubasaaja”);

(ii) registreeritud kaubasaaja ruumidesse;

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 4 muudatusettepanekust.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) impordi kohast kõikidesse punktis a 
nimetatud sihtkohtadesse, kui kauba 
lähetajaks on füüsiline või juriidiline isik, 
kellel on importiva liikmesriigi pädevate 
asutuste luba kauba lähetamiseks 
kõnealuste pädevate asutuste kehtestatud 
tingimustel (edaspidi „registreeritud 
kaubasaatja”).

(b) impordi kohast kõikidesse punktis a 
nimetatud sihtkohtadesse või 
kaubasaajatele, kui kauba lähetajaks on 
registreeritud kaubasaatja.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas artikli 4 muudatusettepanekutega.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 22

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Lähteliikmesriigi pädevad asutused võivad 
kõnealuses liikmesriigis kehtestatud 
tingimustel lubada arvutipõhist süsteemi 
kasutaval kaubasaatjal jagada aktsiisi 
peatamise korra alusel toimuv 
energiatoodete liikumine kaheks või 
enamaks osaks tingimusel, et aktsiisikauba 
üldkogus ei muutu.

Lähteliikmesriigi pädevad asutused võivad 
kõnealuses liikmesriigis kehtestatud 
tingimustel lubada arvutipõhist süsteemi 
kasutaval kaubasaatjal jagada aktsiisi 
peatamise korra alusel toimuv 
energiatoodete liikumine kaheks või 
enamaks osaks tingimusel, et:

(a) aktsiisikauba üldkogus ei muutu ning

(b) jagamine toimub sellise liikmesriigi 
territooriumil, kus niisugune protseduur 
on lubatud.

Samuti võivad liikmesriigid ette näha, et 
nende territooriumil ei ole selline 
jagamine lubatud.

Liikmesriigid teavitavad komisjoni, kas ja 
millistel tingimustel nad lubavad oma
territooriumil saadetisi jagada. Komisjon 
edastab selle teabe teistele 
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

Selle muudatusega lisatakse kaks tingimust – a ja b - kui „kaubasaatja“ soovib aktsiisi 
peatamise korra alusel toimuvat liikumist kaheks või rohkemaks liikumiseks jagada, ja 
liikmesriikide kohustus teavitada komisjoni nende loal toimuvast saadetiste jagamisest.  

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad sätestada lihtsustatud 
menetluse aktsiisi peatamise korra alusel 
liikumisele, mis toimub üksnes nende 
territooriumitel.

Liikmesriigid võivad sätestada lihtsustatud 
menetluse aktsiisi peatamise korra alusel 
liikumisele, mis toimub üksnes nende 
territooriumitel, sealhulgas võimalus 
loobuda selliste liikumiste elektroonilise 
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järelevalve nõudest.

Or. en

Selgitus

See on liikmesriikidele pandud lisakohustus, mis võimaldab neil õigustatud juhtudel loobuda 
elektroonilise järelevalve nõudest.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Asjaomased liikmesriigid võivad 
kokkuleppel sätestada lihtsustatud 
menetluse järgmiste aktsiisi peatamise 
korra alusel toimuvate liikumiste puhul:

Kõigi asjaomaste liikmesriikide 
kokkuleppel ja nende määratud 
tingimustel võidakse kehtestada 
lihtsustatud menetlused kahe või enama 
liikmesriigi territooriumil aktsiisi 
peatamise korra alusel toimuvate 
sagedaste ja korrapäraste liikumiste 
puhul.

(1) kahe või enama liikmesriigi teatud 
ettevõtjate vahelised sagedased ja 
korrapärased liikumised;

Käesolev säte hõlmab liikumisi alaliste 
torujuhtmete kaudu.

(2) ühe liikmesriigi teatud ettevõtjate 
vahelised sagedased ja korrapärased 
liikumised läbi teise liikmesriigi;
(3) kahe või enama liikmesriigi vahelised 
liikumised alaliste torujuhtmete kaudu.

Or. en

Selgitus

See on menetluse ja õigusakti lihtsustamiseks mõeldud ümbersõnastamine. 
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Füüsilise isiku poolt omandatud 
aktsiisikaupade puhul, mis ei ole 
tubakatooted, kohaldatakse esimest lõiku 
ka juhul, kui kaupa veetakse kõnealuse 
füüsilise isiku nimel.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on välistada aktsiisikaupade kuritarvitamise võimalus.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 30 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Lõike 2 punkti e kohaldamiseks 
võivad liikmesriigid kehtestada 
suunistasemed, mida kasutatakse üksnes 
tõendamiseks. Nimetatud suunistasemed 
on vähemalt järgmised:
(a) tubakatoodete puhul:
sigaretid – 800 tk
sigarillod (sigarid massiga kuni 3 g tk) –
400 tk
sigarid – 200 tk
suitsetamistubakas – 1,0 kg;
(b) alkohoolsete jookide puhul:
piiritusjoogid – 10 l
vahetooted – 20 l
vein (sh kuni 60 l vahuveini) – 90 l
õlu – 110 l.
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärgiks on säilitada direktiivi 92/12/EMÜ artikli 9 lõikes 2 
sätestatud kvantiteedipiirangud, et vältida mis tahes erikohtlemist liikmesriikides. 

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 34 - lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) registreerima ennast aktsiisikauba 
lähetamise liikmesriigi maksuasutuses;

(a) registreerima ennast aktsiisikauba 
lähetamise liikmesriigi pädevas asutuses ja 
hankima sellelt asutuselt 
identifitseerimisdokumendi;

Or. en

Selgitus

Selle lisanõude eesmärgiks on kuritarvitusi piirata.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 37 – lõige 3 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Märgid või tähised välja andnud 
liikmesriik võib siiski makstud või 
tagatiseks jäetud summade 
tagasimaksmiseks, vähendamiseks või 
vabastamiseks nõuda tõendit märkide või 
tähiste eemaldamise või hävitamise kohta.

Or. en

Selgitus

Selle lisatingimuse eesmärgiks on muuta menetlus selgemaks ja kiirendada makstud või 
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tagatiseks jäetud summa tagasimaksmist, kui aktsiisikauba märgid või tähised on eemaldatud 
või hävitatud.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevaga tunnistatakse direktiiv 
92/12/EMÜ kehtetuks alates [1. aprillist 
2009].

Käesolevaga tunnistatakse direktiiv 
92/12/EMÜ kehtetuks alates 1. aprillist 
2010.

Direktiivi 92/12/EMÜ kohaldatakse siiski 
edasi artiklis 43 ettenähtud piires ja 
eesmärkidel.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 
käsitatakse viidetena käesolevale 
direktiivile kooskõlas lisas esitatud 
vastavustabeliga.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 
käsitatakse viidetena käesolevale 
direktiivile kooskõlas lisas esitatud 
vastavustabeliga.

Or. en

Selgitus

Tegemist on olulise muudatusega, mida tuleks kaaluda seoses artikli 43 
muudatusettepanekutega. Oluline on, et see annab lisa-aasta enne uue EMCSi süsteemi 
jõustumist ja et mõned direktiivi 92/12/EMÜ sätted jäävad veel mõneks ajaks kohaldatavaks. 

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kuni [31. detsembrini 2009] võivad 
lähteliikmesriigid jätkata aktsiisikaupade 
liikumise lubamist aktsiisi peatamise korra 
alusel vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ 
artikli 15 lõikes 6 ja artiklis 18 sätestatud 
formaalsustele.

Kuni 31. detsembrini 2010 võivad 
lähteliikmesriigid jätkata aktsiisikauba 
liikumise lubamist aktsiisi peatamise korra 
alusel vastavalt direktiivi 92/12/EMÜ 
artikli 15 lõikes 6 ja artiklis 18 sätestatud 
formaalsustele.

Or. en
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Selgitus

Tehakse ettepanek pikendada direktiivi kohaldamise ja arvutipõhise süsteemi rakendamise 
tähtaega ühe aasta võrra.

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 43 – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne 1. aprilli 2010 alanud aktsiisikauba 
liikumised viiakse läbi ja loetakse 
lõpetatuks kooskõlas direktiivi 
92/12/EMÜ sätetega. Käesolevat direktiivi 
nendele liikumistele ei kohaldata.

Or. en

Selgitus

Tuleneb artikli 43 esimese lõigu muudatusest, võimaldades üleminekukorda.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad hiljemalt [28. veebruariks 2009]
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
sätted. Nad edastavad kõnealuste sätete 
teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

1. Liikmesriigid võtavad vastu ja 
avaldavad hiljemalt 28. veebruariks 2010
käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud 
sätted.  Nad edastavad kõnealuste sätete 
teksti ning kõnealuste sätete ja käesoleva 
direktiivi vahelise vastavustabeli 
viivitamata komisjonile.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas üleminekuperioodi puudutavate muudatustega.
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Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu direktiiv
Artikkel 44 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
sätteid alates [1. aprillist 2009].

Liikmesriigid kohaldavad kõnealuseid 
sätteid alates 1. aprillist 2010.

Or. en

Selgitus

Ettepanek on kooskõlas üleminekuperioodi puudutavate muudatustega.
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