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LYHYET PERUSTELUT

1. Tausta

Ehdotuksen päätavoitteena on ottaa valmisteveron alaisten tuotteiden liikkumisen ja 
valvonnan järjestelmä (EMCS) käyttöön jäsenvaltioiden verotusjärjestelmissä.
Tämä on välttämätöntä, sillä EMCS on otettu käyttöön valmisteveron alaisten tuotteiden 
liikkumisen ja valvonnan tietokoneistamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyllä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1152/2003/EY1. Se on suunniteltu 
otettavaksi käyttöön huhtikuussa 2009.

Komission mukaan EMCS:n tekee tehokkaaksi nykyisen paperisen saateasiakirjan 
korvaaminen sähköisellä hallinnollisella asiakirjalla (e-AD). Tällä tavoin saavutettaisiin 
paperiton toimintaympäristö kaupalle.

Toinen syy käsiteltävälle ehdotukselle on tarve mukautettava väliaikaisesti 
valmisteverottomia siirtoja koskevia säännöksiä. Sen perusteella kyseisiin siirtoihin voidaan 
soveltaa tämän uuden järjestelmän mukaisia menettelyjä. Komissio väittääkin, että tuloksena 
on "yksinkertaistettu ja järjestelmä samalla, kun valmisteveroviranomaisten valvonta 
yhdenmukaistuisi, nopeutuisi ja muuttuisi entistä riskilähtöisemmäksi (KOM(2008) 78, s. 2.).

Näistä kahdesta syystä komissio on ehdottanut direktiivin 92/12/ETY korvaamista 
kokonaisuudessaan.

On syytä muistaa, että valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä sekä 
näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta 25 päivänä helmikuuta 1992 
annetun neuvoston direktiiviin 92/12/ETY2 on korvattava käsiteltävänä olevalla ehdotuksella, 
sillä tässä välissä on tapahtunut useita muita asioita. Ne ovat seuraavat: on otettava huomioon 
uudet lainsäädäntönormit; on laadittava teksti uudelleen rakenteen johdonmukaisuuden 
parantamiseksi; on yksinkertaistettava ja nykyaikaistettava valmisteveromenettelyjä.

2. ITRE-valiokunnan kanta 

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta on aina katsonut, että kaikissa komission 
ehdottamissa ja jäsenvaltion tukemissa verotusjärjestelmissä pitää pyrkiä seuraaviin 
tavoitteisiin:

1. Tavaroiden ja palveluiden tuotannon ja jakelun tehostaminen varsinkin muodollisuuksia 
karsimalla.

2. Olemassa olevien sääntöjen parantaminen ja niiden mukauttaminen vastaamaan 
tämänhetkistä tilannetta.

3. Menettelyjen yksinkertaistaminen ja yhteisön sisäisen kaupan avoimuuden lisääminen.

                                               
1 EUVL L 162, 1.7.2003, s. 5.
2 EYVL L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/106/EY 

(EUVL L 359, 4.12.2004, s. 30).
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4. veron kantamis- ja palauttamisjärjestelmien ei pidä antaa mahdollisuutta syrjiviin 
perusteisiin ja välttää kaksinkertaista verotusta.

Periaatteessa ei voida erottaa ehdotuksen perustana olevia säännöksiä ja periaatteita 
varsinaisesti teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan toimialaan kuuluvista asioista. 
Esittelijä keskittyy kuitenkin erityisesti III osastoon: Tuotanto, valmistus ja hallussapito; 
IV osastoon, joka koskee valmisteveron alaisten tavaroiden siirtoa väliaikaisesti 
valmisteverottomina. VI osastoon, joka koskee merkintöjä ja pieniä viinintuottajia.

III osasto: Tuotanto, valmistus ja hallussapito;

III osasto käsittää kaksi artiklaa: 14 ja 15 artikla, jotka on otettu direktiivistä 92/12/ETY.

Ensinnäkin ehdotuksessa lainataan yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/921 mukaisia suspensiomenettelyitä. 
Ajatuksena on nimenomaan säilyttää johdonmukaisuus. Yhteisön tullikoodeksi on kuitenkin 
monimutkainen EY:n säädös.

Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla pyritään parantamaan ehdotusta ja huolehtia 
asianmukaisesta valvonnasta, kun valmisteveron alaisiin tavaroihin sovelletaan 
suspensiomenettelyiden säännöksiä.

Toiseksi, valtuutettu varastonpitäjä on merkittävä ehdotukseen sisältyvä säännös, koska sitä 
käytetään valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoon, jalostukseen ja hallussapitoon sekä 
niiden vastaanottamiseen ja lähettämiseen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä. 
(14 artikla) ja koska jäsenvaltiot myöntävät valtuutetun varastonpitäjän aseman viiden 
vaatimuksen perusteella (15 artikla 2 kohta).

Esittelijän ehdottamilla tarkistuksilla pyritään parantamaan ehdotusta ja yksinkertaistaa ja 
samalla kuitenkin tiukentaa sääntöjä veronkierron ja väärinkäytösten estämiseksi.

IV osasto, valmisteveron alaisten tavaroiden siirto väliaikaisesti valmisteverottomina.

Tämä osasto on merkittävä valiokunnallemme, koska siinä vahvistetaan perussäännökset ja 
menettelyt, joita sovelletaan EMCS-järjestelmässä tapahtuviin valmisteveron alaisten 
tavaroiden väliaikaisesti valmisteverottomiin siirtoihin.

Olisi huomioitava, että tämä osasto on aivan uusi ja melkoisen innovatiivinen, koska siinä 
otetaan käyttöön sähköinen hallinnollinen asiakirja. Siinä oikeastaan perustetaan uusi 
järjestelmä ja se ansaitsee perusteellisen käsittelyn. Esittelijän ehdottamia tarkistuksia voidaan 
pitää ehdotuksen hiomisena, koska niillä selkeytetään asianosaisten instituutioiden ja mukana 
olevien toimijoiden vastuita.

                                               
1 EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 

1791/2006.
(EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).
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VI osasto, merkinnät ja pienet viinintuottajat 

Tämä on myös teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle tärkeä kohta, sillä veromerkkien 
kiinnittämiseen tulee yksinkertaiset vaihtoehdot. Jäsenvaltioita vaaditaan kiinnittämään
valmisteveron alaisiin tavaroihin joko veromerkki tai kansallinen tunnistemerkki. Tällä on 
kahdenlainen tarkoitus. Sen pitäisi tukea valmisteveron alaisten tavaroiden vapaata 
liikkuvuutta ja estää kaksinkertainen verotus. Valmistelija ehdottaa yhtä tarkistusta.

38 artiklassa annetaan jäsenvaltioille lupa vapauttaa pienet viinintuottajat III ja IV luvussa 
säädettyjen vaatimusten noudattamisesta Esittelijä on samaa mieltä.

Muut tarkistukset

Esittelijä on ehdottanut muutamaa tarkistusta määritelmiä koskevaan 4 artiklaan 
johdonmukaisuus- ja yksinkertaistamissyistä.
Esittelijä on lisäksi ehdottanut joitakin Direktiivin 92/12/ETY kumoamispäivää ja ehdotuksen 
voimaantulopäivää koskevia tarkistuksia. Niiden tarkoituksena on löytää kompromissi 
komission optimistisen ehdotuksen ja kansallisten viranomaisten kohtaaman todellisuuden 
välillä sovellettaessa uutta säädöstä valmisteverojen alalla.

TARKISTUKSET

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa talous- ja raha-asioiden 
valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus direktiiviksi
Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(28 a) Yksityishenkilöiden 
henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimien 
ja itse kuljettamiensa valmisteveron 
alaisten tuotteiden määrä on vahvistettava 
erikseen. 

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä esittelijän tekemän tarkistuksen 30 kanssa. 
Tarkoituksena on laatia ohjetasot tupakka- ja alkoholituotteille.
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Tarkistus 2

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a) 'valmisteveron alaisten tavaroiden 
tuonnilla’ valmisteveron alaisten 
tuotteiden saapumista yhteisön alueelle, 
paitsi jos tavaroihin sovelletaan niiden 
yhteisön alueelle saapumisen yhteydessä 
tullisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää, 
sekä niiden luovuttamista 
tullisuspensiomenettelystä tai -
järjestelmästä.

Or. en

Perustelu

Tämän tarkistuksen tavoitteena on myös selkeyttää useissa artikloissa, etenkin 7 artiklan 2 
kohdassa käytettyä määritelmää.

Tarkistus 3

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b) 'rekisteröidyllä vastaanottajalla’ 
sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet 
luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta 
lähetettyjä väliaikaisesti 
valmisteverottomina siirtyviä 
valmisteveron alaisia tavaroita;

Or. en

Perustelu

On kaksi termiä: rekisteröity vastaanottaja (vastaanottaa valmisteveron alaisia tavaroita) ja 
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rekisteröity lähettäjä (lähettää valmisteveron alaisia tavaroita), jotka saattavat aiheuttaa 
sekaannusta, jos artikloiden määritelmät säilytetään ehdotuksen mukaisena. Siksi ne on 
ehdotettu määriteltäviksi säädöksen oikeassa paikassa.

Tarkistus 4

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 c) 'rekisteröidyllä lähettäjällä’ 
sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolle määräjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet 
luvan lähettää väliaikaisesti 
valmisteverottomina siirtyviä 
valmisteveron alaisia tavaroita Euroopan 
parlamentin ja neuvoston 23 päivänä 
huhtikuuta 2008 yhteisön tullikoodeksista 
antaman asetuksen (EY) N:o 450/2008 
(uudistettu tullikoodeksi) mukaisesti. 
1 EUVL L 145, 4.6.2008, s. 1.

Or. en

Perustelu

Ks. 4 artiklan 4 a alakohtaan (uusi) tehdyn tarkistuksen perustelu.

Tarkistus 5

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 d kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 d) 'valtuutetulla varastonpitäjällä’ 
sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, jolle jäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
myöntäneet luvan tuottaa, valmistaa, 
vastaanottaa tai lähettää tavanomaisessa 
toiminnassaan väliaikaisesti 
valmisteverottomina siirtyviä 
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valmisteveron alaisia tavaroita.

Or. en

Perustelu

Valtuutettuun varastonpitäjään viitataan lähinnä 15 artiklassa, mutta viittaus on suhteellisen 
epäselvä ja väärässä paikassa. Määritelmällä pyritään selventämään tilannetta.

Tarkistus 6

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 e kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 e) 'verottomalla varastolla’ paikkaa, 
jossa valtuutettu varastonpitäjä tuottaa, 
säilyttää, vastaanottaa tai lähettää 
väliaikaisen verottomuuden järjestelmään 
kuuluvia valmisteveron alaisia tavaroita 
tavanomaisessa toiminnassaan tietyin 
edellytyksin, jotka verottoman varaston 
sijaintijäsenvaltion toimivaltaiset 
viranomaiset vahvistavat. 

Or. en

Perustelu

Termiä veroton varasto sellaisena kuin se on määritelty 14 artiklan 3 kohdassa voidaan 
ymmärtää monella tavoin. Siksi tämä tarkistus. Sen oikea paikka on 4 artiklassa.

Tarkistus 7

Ehdotus direktiiviksi
4 artikla – 4 f kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 f) 'Tuontipaikalla' tarkoitetaan paikkaa, 
jossa tavarat ovat silloin, kun ne 
luovutetaan vapaaseen liikkeeseen 
asetuksen (EY) N:o 450/2008 mukaisesti.
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Or. en

Perustelu

Täsmennetään tuontipaikan määritelmää oikeudellisista syistä.

Tarkistus 8

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) valmisteveron alaisten tavaroiden 
tuontia.

c) valmisteveron alaisten tavaroiden 
tuontia, sääntöjenvastainen tuonti 
mukaan lukien, paitsi jos valmisteveron 
alaiset tavarat asetetaan välittömästi 
väliaikaisen verottomuuden 
järjestelmään.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään täsmentämään olosuhteita, joita sovelletaan valmisteveron alaisten 
tavaroiden tuontiin. Ks. myös 4 artiklan määritelmiin tehty tarkistus.

Tarkistus 9

Ehdotus direktiiviksi
7 artikla – 4 kohta 

Komission teksti Tarkistus

4. Valmisteveron alaisten tavaroiden 
täydellistä tuhoutumista tai lopullista 
menettämistä, mukaan lukien kyseisten 
tavaroiden luonteesta johtuvat 
menetykset, ei pidetä kulutukseen 
luovutuksena.

4. Kyseisten tavaroiden täydellinen 
tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen
on näytettävä toteen toimivaltaisia 
viranomaisia tyydyttävällä tavalla
jäsenvaltiossa, missä tavarat tuhoutuivat 
täydellisesti tai ne menetettiin lopullisesti.

Kyseisten tavaroiden tuhoutuminen tai 
menettäminen on näytettävä toteen 
toimivaltaisia viranomaisia tyydyttävällä 
tavalla.

Jos väliaikaisesti verottomissa siirroissa ei 
voida määritellä missä täydellinen 
tuhoutuminen tai lopullinen 
menettäminen tapahtui, sen katsotaan 
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tapahtuneen havaitsemisjäsenvaltiossa. 
Ensimmäisessä alakohdassa tavaroiden 
lopullisella menettämisellä tarkoitetaan 
sitä, ettei kukaan voi enää käyttää niitä.

Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että 
toimivaltaiset viranomaiset antavat 
ennakolta luvan väliaikaisen 
verottomuuden järjestelmässä olevien 
tavaroiden tarkoitukselliseen 
tuhoamiseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä esittelijän tekemän tarkistuksen 9 kanssa. Siihen 
sisältyy osittainen uudelleenmuotoilu ja siinä selkiytetään, missä tapauksissa kansalliset 
viranomaiset antaisivat luvan väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä olevien tavaroiden 
tarkoitukselliseen tuhoamiseen.

Tarkistus 10

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 1 kohta 

Komission teksti Tarkistus

1. Jos väliaikaisesti valmisteverottoman 
siirron aikana on tapahtunut 
sääntöjenvastaisuus, joka johtaa 
valmisteveron alaisten tavaroiden 
luovutukseen kulutukseen, ja jos ei ole 
mahdollista määrittää, missä luovutus 
kulutukseen tapahtui, sen katsotaan 
tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa.

1. Jos väliaikaisesti valmisteverottoman 
siirron aikana on tapahtunut 
sääntöjenvastaisuus, joka johtaa 
valmisteveron alaisten tavaroiden 
luovutukseen kulutukseen 7 artiklan 
2 kohdan mukaisesti, ja jos ei ole 
mahdollista määrittää, missä luovutus 
kulutukseen tapahtui, sen katsotaan 
tapahtuneen lähtöjäsenvaltiossa ja 
sääntöjenvastaisuuden 
havaitsemishetkellä.
Jos väliaikaisesti valmisteverottomasti 
siirretyt valmisteveron alaiset tavarat eivät 
saavu määränpäähänsä, eikä 
sääntöjenvastaisuutta, joka johtaa 
7 artiklan 2 kohdassa määriteltyyn 
kulutukseen luovutukseen, ole havaittu, 
kulutukseen luovutuksen katsotaan 
tapahtuneen valmisteveron alaisten 
tavaroiden havaitsemisen ajankohtana 
siinä jäsenvaltiossa, jossa ne on havaittu.
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Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesta siirron 
alkamispäivästä saadaan selville, missä 
jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus 
tosiasiassa tapahtui, kyseisen jäsenvaltion
on ilmoitettava asiasta lähtöjäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille.

Jos kolmen vuoden kuluessa 19 artiklan 
1 kohdan mukaisesta siirron 
alkamispäivästä saadaan selville, missä 
jäsenvaltiossa kulutukseen luovutus 
tosiasiassa tapahtui, sen katsotaan 
tapahtuneen siinä jäsenvaltiossa, jonka on 
ilmoitettava asiasta havaitsemis- tai
lähtöjäsenvaltion toimivaltaisille 
viranomaisille.

Jos lähtöjäsenvaltio on kantanut 
valmisteveron, se on palautettava tai 
peruutettava heti, kun on esitetty näyttö 
siitä, että toinen jäsenvaltio on kantanut 
veron.

Jos havaitsemis- tai lähtöjäsenvaltio on 
kantanut valmisteveron, se on palautettava 
tai peruutettava heti, kun on esitetty näyttö 
siitä, että toinen jäsenvaltio on luovuttanut 
tavarat kulutukseen.

Or. en

Perustelu

Tarkistus selkeyttää tekstiä ja siinä määritellään tapaus, jossa väliaikaisesti 
valmisteverottomien valmisteveron alaiset tavarat eivät saavu määränpäähänsä 
sääntöjenvastaisuuden takia. 

Tarkistus 11

Ehdotus direktiiviksi
9 artikla – 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa 
sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan 
tilannetta, jossa siirto ei ole päättynyt 
19 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Edellä 1 kohdassa 
sääntöjenvastaisuudella tarkoitetaan 
tilannetta, jossa siirto tai osa siirrosta ei 
ole päättynyt 19 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti, joka ei ole kuitenkaan sama 
kuin 7 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu 
tilanne.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi tarkasteltava yhdessä 7 artiklan 4 kohtaan ja 9 artiklan 1 kohtaan tehtyjen 
tarkistuksen kanssa.
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Tarkistus 12

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla – 2 kohta 

Komission teksti Tarkistus

2. Valmisteveron alaisten tavaroiden 
tuotannon, jalostuksen ja hallussapidon 
katsotaan tapahtuvan väliaikaisesti 
valmisteverotta vain, jos kyseinen toiminta 
tapahtuu tiloissa, joille on myönnetty 
3 kohdan mukainen lupa.

2. Valmisteveron alaiset tuotteet, joista 
valmisteveroa ei ole maksettu, on 
tuotettava, valmistettava ja pidettävä 
hallussa verottomassa varastossa.

Or. en

Perustelu

Tarkistusta olisi käsiteltävä yhdessä verotonta varastoa koskevan määritelmällisen 
tarkistuksen kanssa ja siinä pyritään poistamaan sekaannusta aiheuttavia sanamuotoja.

Tarkistus 13

Ehdotus direktiiviksi
14 artikla– 3 kohta 

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on annettava lupa toimia 
”verottomina varastoina” tiloille, joita 
käytetään valmisteveron alaisten 
tavaroiden tuotantoon, jalostukseen ja 
hallussapitoon sekä niiden 
vastaanottamiseen ja lähettämiseen 
väliaikaisen verottomuuden 
järjestelmässä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kohdan poistaminen perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.
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Tarkistus 14

Ehdotus direktiiviksi
15 artikla – 1 kohta - 2 ja 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lupaa ei voida evätä pelkästään sillä 
perusteella, että luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö on sijoittautunut toiseen 
jäsenvaltioon ja aikoo pitää verotonta 
varastoa lupajäsenvaltioon 
sijoittautuneen edustajan tai sivuliikkeen 
välityksellä.

Lupa edellyttää viranomaisten 
veronkierron tai väärinkäytön estämiseksi 
mahdollisesti säätämien edellytysten 
täyttämistä. Lupaa ei voida kuitenkaan
evätä pelkästään sillä perusteella, että 
luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö on 
sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon.

Lupaan on sisällyttävä 14 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu toiminnat.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on seurausta 14 artiklan 3 kohtaan tehdystä tarkistuksesta ja siinä täsmennetään 
tarvetta estää valmisteveron mahdollinen kiertäminen tai väärinkäytökset. 

Tarkistus 15

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan 
siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina 
yhteisön alueella:

1. Valmisteveron alaisia tavaroita voidaan 
siirtää väliaikaisesti valmisteverottomina 
kahden yhteisössä sijaitsevan paikan 
välillä myös siinä tapauksessa, että 
tavarat on siirretty kolmannen maan 
kautta tai kolmannessa maassa sijaitsevan 
alueen kautta.

Or. en

Perustelu

Täsmennetään edellytyksiä valmisteveron alaisten tavaroiden väliaikaisesti 
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valmisteverottomalle siirrolle.

Tarkistus 16

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta– a alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

(ii) sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle, jolle määräjäsenvaltion 
toimivaltaiset viranomaiset ovat 
vahvistaminsa edellytyksin myöntäneet 
luvan vastaanottaa toisesta jäsenvaltiosta 
lähetettyjä väliaikaisesti 
valmisteverottomina siirtyviä 
valmisteveron alaisia tavaroita, 
jäljempänä ’rekisteröity vastaanottaja’;

(ii) rekisteröidyn vastaanottajan tiloihin;

Or. en

Perustelu

Perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 17

Ehdotus direktiiviksi
16 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa 
tarkoitettuun määräpaikkaan, jos kyseisten 
tavaroiden lähettäjänä on luonnollinen 
henkilö tai oikeushenkilö, jolle 
tuontijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaiset ovat vahvistaminsa 
edellytyksin myöntäneet luvan kyseiseen 
toimintaan, jäljempänä ’rekisteröity 
lähettäjä’.

b) tuontipaikasta johonkin a alakohdassa 
tarkoitettuun määräpaikkaan tai 
vastaanottajille, jos kyseisten tavaroiden 
lähettäjänä on rekisteröity lähettäjä

Or. en
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Perustelu

Perustuu 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen.

Tarkistus 18

Ehdotus direktiiviksi
22 artikla

Komission teksti Tarkistus

Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi sallia kyseisen 
jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että 
tietokoneistettua järjestelmää käyttävä 
lähettäjä jakaa energiatuotteiden 
väliaikaisesti valmisteverottoman siirron 
kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan 
valmisteveron alaisten tavaroiden 
kokonaismäärä ei muutu.

Lähtöjäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi sallia kyseisen 
jäsenvaltion vahvistamin edellytyksin, että 
lähettäjä jakaa energiatuotteiden 
väliaikaisesti valmisteverottoman siirron 
kahdeksi tai useammaksi siirroksi, kunhan:

a) valmisteveron alaisten tavaroiden 
kokonaismäärä ei muutu sekä
b) jakaminen suoritetaan tällaisen 
menettelyn sallivan jäsenvaltion alueella.

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, ettei 
tällaista jakamista saa suorittaa niiden 
alueella.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
komissiolle sallivatko ne siirron 
jakamisen niiden alueella ja millaisin 
edellytyksin. Komissio toimittaa kyseiset 
tiedot edelleen muille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Esitetään kaksi ehtoa - a) ja b) -, jos lähettäjä haluaa jakaa valmisteverottoman siirron
kahdeksi tai useammaksi siirroksi ja asetetaan jäsenvaltioille velvoite ilmoittaa komissiolle 
sallituista siirtojen jakamisista.
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Tarkistus 19

Ehdotus direktiiviksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia 
väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja 
koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, 
jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden 
alueella.

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa sellaisia 
väliaikaisesti valmisteverottomia siirtoja 
koskevia yksinkertaistettuja menettelyjä, 
jotka tapahtuvat kokonaisuudessaan niiden 
alueella, mukaan lukien mahdollisuus olla 
säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä 
valvontaa pakolliseksi.

Or. en

Perustelu

Tämä on jäsenvaltioille asetettu lisävaatimus, jonka perusteella ne voivat olla perustelluissa 
tapauksissa säätämättä tällaisten siirtojen sähköistä valvontaa pakolliseksi.

Tarkistus 20

Ehdotus direktiiviksi
29 artikla

Komission teksti Tarkistus

Asianomaiset jäsenvaltiot voivat vahvistaa 
keskinäisellä sopimuksella 
yksinkertaistettuja menettelyjä, joita 
sovelletaan seuraaviin väliaikaisesti 
valmisteverottomiin siirtoihin:

Keskinäisellä sopimuksella ja kaikkien 
asianomaisten jäsenvaltioiden 
vahvistamin edellytyksin voidaan 
vahvistaa yksinkertaistettuja menettelyjä 
kahden tai useamman jäsenvaltion 
alueella usein ja säännöllisesti 
tapahtuviin valmisteverottomiin siirtoihin. 

1) yhden tai useamman jäsenvaltion 
tiettyjen talouden toimijoiden välillä usein 
ja säännöllisesti tapahtuvat siirrot;

Tämä säännös koskee myös kiinteitä 
putkijohtoja pitkin tapahtuvia siirtoja.

2) yhdessä jäsenvaltiossa toisen 
jäsenvaltion kautta tiettyjen talouden 
toimijoiden välillä usein ja säännöllisesti 
tapahtuvat siirrot;
3) kahden tai useamman jäsenvaltion 
välillä kiinteitä putkijohtoja pitkin 
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tapahtuvat siirrot.

Or. en

Perustelu

Uudelleen laaditun kohdan tarkoituksena on yksinkertaistaa menettelyä ja säädöstä. 

Tarkistus 21

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksityishenkilöiden hankkimiin muihin 
valmisteveron alaisiin tavaroihin kuin 
tupakkaan sovelletaan ensimmäistä 
alakohtaa myös tapauksissa, joissa tavarat 
on kuljetettu heidän puolestaan.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään poistamaan mahdollisuus valmisteveron alaisiin tavaroihin liittyviin 
väärinkäytöksiin.

Tarkistus 22

Ehdotus direktiiviksi
30 artikla– 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat 2 artiklan 
e alakohdan soveltamiseksi vahvistaa 
yksinomaan näyttöä varten ohjetasot. 
Ohjetasojen pitäisi olla vähintään:
a) valmistettu tupakka:
savukkeet - 800 kappaletta
pikkusikarit (sikarit, joiden 
enimmäispaino on 3 grammaa 
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kappaleelta) - 400 kappaletta
sikarit -200 kappaletta
piippu- ja savuketupakka -
1,0 kilogrammaa;
b) alkoholijuomat:
alkoholipitoiset juomat - 10 litraa
välituotteet - 20 litraa
viinit (joista enintään 60 litraa 
kuohuviinejä) - 90 litraa
oluet - 110 litraa.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksella pyritään säilyttämään direktiivin 92/12/ETY 9 artiklan 2 kohdassa asetetut 
määrälliset rajoitukset, jotta voidaan estää jäsenvaltioiden viranomaisten harkinnanvarainen 
kohtelu.

Tarkistus 23

Ehdotus direktiiviksi
34 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion 
veroviranomaisten rekisteriin, josta 
valmisteveron alaiset tavarat lähetetään;

a) rekisteröidyttävä sen jäsenvaltion 
toimivaltaisten viranomaisten rekisteriin, 
josta valmisteveron alaiset tavarat 
lähetetään ja hankittava kyseisiltä 
viranomaisilta rekisteröintiasiakirja;

Or. en

Perustelu

Lisävaatimuksen tarkoituksena on estää väärinkäytökset.
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Tarkistus 24

Ehdotus direktiiviksi
37 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Merkit myöntänyt jäsenvaltio voi 
kuitenkin asettaa niiden hankkimiseksi 
maksettujen summien tai annettujen 
vakuuksien palauttamisen, peruuttamisen 
tai vapauttamisen ehdoksi näytön siitä, 
että ne on poistettu tai tuhottu.

Or. en

Perustelu

Lisäehdon tarkoituksena on selkeyttää menettelyä ja huolehtia maksettujen summien tai 
annettujen vakuuksien ripeästä palauttamisesta, jos valmisteveron alaisten tavaroiden vero-
tai tunnistemerkit on poistettu tai tuhottu.

Tarkistus 25

Ehdotus direktiiviksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Kumotaan direktiivi 92/12/ETY 
[1 päivästä huhtikuuta 2009].

Kumotaan direktiivi 92/12/ETY 1 päivästä 
huhtikuuta 2010 alkaen.
Sitä sovelletaan kuitenkin edelleen 
43 artiklassa määritellyin rajoituksin ja 
siinä määriteltyjä tarkoituksia varten.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään 
viittauksina tähän direktiiviin liitteessä 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään 
viittauksina tähän direktiiviin liitteessä 
olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tarkistus merkitsee huomattavaa muutosta ja sitä olisi tarkasteltava yhdessä 43 artiklaan 
tehtyjen tarkistusten kanssa. Siinä annetaan vuosi lisäaikaa ennen EMCS-järjestelmän 
voimaantuloa ja eräitä direktiivin 92/12/ETY säännöksiä sovelletaan yhä jonkin aikaa. 
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Tarkistus 26

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Lähtöjäsenvaltiot voivat sallia [31 päivään 
joulukuuta 2009] sellaiset valmisteveron 
alaisten tavaroiden väliaikaisesti 
valmisteverottomat siirrot, jotka on 
tarkoitus aloittaa direktiivin 92/12/ETY 15 
artiklan 6 kohdassa ja 18 artiklassa 
säädettyjä muodollisuuksia noudattaen.

Lähtöjäsenvaltiot voivat sallia 31 päivään 
joulukuuta 2010 asti sellaiset 
valmisteveron alaisten tavaroiden 
väliaikaisesti valmisteverottomat siirrot, 
jotka on tarkoitus aloittaa direktiivin 
92/12/ETY 15 artiklan 6 kohdassa ja 18 
artiklassa säädettyjä muodollisuuksia 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Ehdotetaan lisävuotta direktiivin soveltamisen määräajalle ja tietokoneistetun järjestelmän 
täytäntöönpanolle.

Tarkistus 27

Ehdotus direktiiviksi
43 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ennen 1 päivää huhtikuuta 2010 aloitetut 
valmisteveron alaisten tavaroiden siirrot 
suoritetaan ja päätetään direktiivin 
92/12/ETY säännösten mukaisesti. Tätä 
direktiiviä ei sovelleta kyseisiin siirtoihin.

Or. en

Perustelu

Seurausta 43 artiklan 1 kohtaan tehdystä tarkistuksesta, jossa säädetään siirtymäajan 
järjestelyistä.
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Tarkistus 28

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla – 1 kohta– 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on annettava ja 
julkaistava tämän direktiivin 
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset 
ja hallinnolliset määräykset viimeistään 
[28 päivänä helmikuuta 2009]. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan ja julkaistava ne viimeistään 
28 päivänä helmikuuta 2010. Niiden on 
viipymättä toimitettava komissiolle 
kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen siirtymäkautta koskevien tarkistusten kanssa. 

Tarkistus 29

Ehdotus direktiiviksi
44 artikla– 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä
[1 päivästä huhtikuuta 2009].

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 
1 päivästä huhtikuuta 2010.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukainen siirtymäkautta koskevien tarkistusten kanssa. 
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