
PA\734354LT.doc PE409.634v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2008/0051(CNS)

23.7.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto

teikiamas Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl bendros akcizų tvarkos
(COM(2008)0078 – C6-0099/2008 – 2008/0051(CNS))

Pranešėjas: Manuel António dos Santos



PA\734354LT.doc 2/22 PE409.634v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

PA_Legam



PA\734354LT.doc 3/22 PE409.634v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

1. Bendrosios aplinkybės

Pagrindinis aptariamo pasiūlymo tikslas – į valstybių narių mokesčių sistemas įdiegti akcizais 
apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS).
Tai tapo reikalinga, nes EMCS buvo įdiegta Europos Parlamentui ir Tarybai priėmus 2003 m. 
birželio 16 d. Sprendimą Nr. 1152/2003/EB dėl akcizais apmokestinamų produktų judėjimo ir
priežiūros kompiuterizavimo1. Ją planuojama pradėti naudoti 2009 m. balandžio mėn.

Svarbiausias aspektas, Komisijos nuomone, padarysiantis EMCS veiksmingesnę, – dabartinio
popierinio lydimojo dokumento pakeitimas elektroniniu administraciniu dokumentu (e-AD). 
Taip bus sukurta „nepopierinė“ prekybos aplinka.

Antroji priežastis, kodėl šis pasiūlymas svarstytinas, – reikia pritaikyti su prekių, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimu susijusias nuostatas. Tada 
šiam gabenimui bus galima taikyti aptariamos naujos sistemos procedūras. Todėl Komisija 
teigia, kad turėtų būti sukurta „supaprastinta ir ... verslo aplinka, ... sudarytos sąlygos taikyti 
kompleksiškesnius, spartesnius ir rizika grindžiamus kontrolės metodus“ (COM (2008) 78, 
p. 2). 

Šios dvi priežastys lėmė, kad Komisija siūlo pakeisti visą Direktyvą 92/12/EEB. 

Reikia priminti, kad 1992 m. vasario 25 d. Tarybos direktyvą 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, 
susijusios su akcizais apmokestinamais produktais ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole2 reikia 
pakeisti aptariamu pasiūlymu dėl kai kurių kitų aktualiomis tapusių priežasčių. Tai yra: 
atsižvelgti į naujus teisinius standartus ir sąvokas; nauja redakcija išdėstyti tekstą sustiprinant 
jo loginę struktūrą; supaprastinti ir modernizuoti akcizo procedūras.

2. Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto (ITRE) interesas

ITRE kompetencijos požiūriu jis visada laikėsi pozicijos, kad bet kokioje Europos Komisijos 
(pritarus valstybėms narėms) įvedamoje mokesčių sistemoje turi būti siekiama šių tikslų:

1. didinti gamybos ir prekių bei paslaugų platinimo efektyvumą, pirmiausia mažinant 
biurokratiją;

2. pagerinti esamas taisykles ir pritaikyti jas prie dabartinių aplinkybių, taip pat pirmiausia 
sudaryti galimybes nacionalinėms administravimo institucijoms taikyti rizika grindžiamas 
stebėjimo procedūras;

3. supaprastinti procedūras ir padidinti Bendrijos vidaus prekybos skaidrumą – didinti teisinį 
apibrėžtumą ir nustatyti sąžiningas taisykles;

                                               
1 OL L 162, 2003 7 1, p. 5.
2 OL L 76, 1992 3 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/106/EB 

(OL L 359, 2004 12 4, p. 30).
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4. mokesčio rinkimo ir grąžinimo sistema neturėtų lemti diskriminuojančių kriterijų taikymo, 
joje turėtų būti išvengta dvigubo apmokestinimo. 

Iš esmės negalima atskirti pagrindinių pasiūlymo principų ir nuostatų nuo konkrečios ITRE 
komiteto kompetencijos. Vis dėlto nuomonės referentas daugiausia dėmesio skiria: III skyriui 
„Gamyba, perdirbimas ir laikymas“; IV skyriui „Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenimas“; VI skyriui „Ženklinimas“, 
„Smulkieji vyno gamintojai“.

III skyrius „Gamyba, perdirbimas ir laikymas“

III skyrių sudaro du straipsniai – 14 ir 15, paimti iš Direktyvos 92/12/EEB. 

Pirma, į pasiūlymą perkeliamos 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2913/92, 
nustatančiame Bendrijos muitinės kodeksą, numatytos sąlyginio neapmokestinimo 
procedūros1. Jų loginis pagrindas – išlaikyti vientisumą ir nuoseklumą. Vis dėlto Bendrijos 
muitinės kodeksas – sudėtingas ES teisės aktas. 

Nuomonės referento siūlomais pakeitimais siekiama pasiūlymą patobulinti ir jame numatyti 
deramą stebėjimą, kol akcizais apmokestinamoms prekėms taikomos sąlyginio 
neapmokestinimo procedūros.

Antra, „įgaliotasis sandėlio savininkas“ – svarbi teisinė šio pasiūlymo nuostata, kadangi šie 
sandėliai naudojami „akcizais apmokestinamų prekių gamybai, perdirbimui ir laikymui bei jų
gavimui ar išsiuntimui taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą“ (14 straipsnis) ir 
kadangi „įgaliotojo sandėlio savininko“ statusą valstybės narės suteikia, jeigu tenkinami penki 
reikalavimai (15 straipsnio 2 dalis).

Nuomonės referento siūlomais pakeitimais siekiama pasiūlymą patobulinti, o taisykles 
supaprastinti ir padaryti labiau privalomas siekiant užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir 
piktnaudžiavimui.

IV skyrius. Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, gabenimas

Šis skyrius ITRE komitetui svarbus, nes jame nustatomos pagrindinės nuostatos ir 
procedūros, taikomos, kai akcizais apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimas, gabenamos pagal akcizais apmokestinamų prekių 
gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS). 

Pažymėtina, kad šis skyrius visiškai naujas ir gana naujoviškas, nes jame įvedamas 
elektroninis administracinis dokumentas. Iš esmės juo sukuriamas naujas režimas ir jį reikia 
atidžiai apsvarstyti. Nuomonės referento pateiktus pakeitimus galima laikyti pasiūlymo 
patobulinimais, nes jais aiškiau nustatoma atitinkamų institucijų ir veikėjų atsakomybė.

                                               
1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) 

Nr. 1791/2006 
(OL L 363, 2006 12 20, p. 1).
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VI skyrius. „Ženklinimas“, „Smulkieji vyno gamintojai“

Šis skyrius ITRE komitetui ne mažiau svarbus, nes dabar galime tiesiog pasirinkti, ar taikyti 
ženklinimą. Valstybės narės privalo reikalauti, kad akcizais apmokestinamos prekės būtų 
ženklinamos mokesčio arba nacionaliniais identifikavimo ženklais. Šio ženklinimo funkcija 
dvejopa. Jis turi skatinti laisvą akcizais apmokestinamų prekių judėjimą ir užtikrinti, kad būtų 
išvengta dvigubo apmokestinimo. Nuomonės referentas siūlo vieną pakeitimą.

38 straipsnyje valstybėms narėms leidžiama smulkiuosius vyno gamintojus atleisti nuo III ir 
IV skyriuose nustatytų reikalavimų vykdymo. Nuomonės referentas tam neprieštarauja.

Kiti pakeitimai

Siekdamas, kad pasiūlymas būtų vientisesnis ir paprastesnis, nuomonės referentas pateikė 
keletą 4 straipsnio pakeitimų dėl apibrėžčių.
Nuomonės referentas taip pat pateikė keletą Direktyvos 92/12/EEB panaikinimo ir aptariamo 
pasiūlymo įsigaliojimo datos pakeitimų. Jais siekiama rasti optimistinio Komisijos pasiūlymo 
ir tikrovės, su kuria nacionalinės institucijos susiduria akcizo srityje įgyvendindamos naująją 
teisinę priemonę, kompromisą.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų 
politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
28a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Akcizais apmokestinamų prekių, 
kurias asmeniniam naudojimui įsigyja ir 
gabena privatūs asmenys, atveju turėtų 
būti nustatytas akcizais apmokestinamų 
prekių kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų vertinti kartu su 30 straipsnio pakeitimu. Juo siekiama nustatyti 
orientacinius dydžius tabako produktams ir alkoholiniams gėrimams.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4a) akcizais apmokestinamų prekių 
importas – akcizais apmokestinamų 
prekių patekimas į Bendrijos teritoriją, 
išskyrus atvejus, kai joms, patekusioms į 
Bendriją, taikomas akcizų mokėjimo 
laikino atidėjimo režimas ar tvarka, arba 
šio akcizų mokėjimo laikino atidėjimo 
režimo ar tvarkos taikymo akcizais 
apmokestinamoms prekėms 
panaikinimas;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu taip pat siekiama aiškiau išdėstyti keliuose straipsniuose, įskaitant 
7 straipsnio 2 dalį, vartojamą minėtąją apibrėžtį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4b) registruotasis gavėjas – fizinis ar 
juridinis asmuo, kuris paskirties valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
nustatytomis sąlygomis įgaliotas priimti 
akcizais apmokestinamas prekes, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas ir kurios išsiųstos iš 
kitos valstybės narės,

Or. en
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Pagrindimas

Yra dvi sąvokos: „registruotasis gavėjas“ (gaunantis akcizais apmokestinamas prekes) ir 
„registruotasis siuntėjas“ (siunčiantis akcizais apmokestinamas prekes). Šios sąvokos gali 
kelti painiavą, jeigu bus paliktos tokios, kokios siūlomos atitinkamuose straipsniuose. Todėl 
siūloma jas apibrėžti tinkamoje šio teisinio dokumento vietoje.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4c) registruotasis siuntėjas – fizinis ar 
juridinis asmuo, kuris importo valstybės 
narės kompetentingų institucijų 
nustatytomis sąlygomis įgaliotas išsiųsti 
akcizais apmokestinamas prekes, kurioms,
jas išleidus į laisvą apyvartą, remiantis 
2008 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 450/2008, nustatančiu Bendrijos 
muitinės kodeksą (Modernizuotas 
muitinės kodeksas)1, taikomas akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimas,
1  OL L 145, 2008 6 4, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pagrindimą dėl 4 straipsnio 4a punkto (naujo).
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4d) įgaliotasis sandėlio savininkas –
fizinis ar juridinis asmuo, kuriam 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos leidžia, vykdant savo verslą,
gaminti, perdirbti, laikyti, priimti ar 
išsiųsti akcizais apmokestinamas prekes, 
kurioms taikomas akcizų mokėjimo 
laikino atidėjimo režimas,

Or. en

Pagrindimas

„Įgaliotasis sandėlio savininkas“ daugiausia minimas 15 straipsnyje, bet ši nuoroda gana 
neaiški ir ne vietoje. Todėl šią padėtį siekiama ištaisyti pateikiant apibrėžtį. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4e punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4e) mokestinis sandėlis – vieta, kurioje 
akcizais apmokestinamas prekes, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, gamina, perdirba, 
laiko, priima ar išsiunčia įgaliotasis 
sandėlio savininkas, vykdantis savo verslą 
ir laikydamasis valstybės narės, kurioje 
yra mokestinis sandėlis, kompetentingų 
institucijų nustatytų tam tikrų sąlygų,

Or. en

Pagrindimas

14 straipsnio 3 dalyje apibrėžta „mokestinio sandėlio“ sąvoka gali kelti painiavą, todėl 
teikiamas šis pakeitimas. Jo vieta – 4 straipsnis.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4f punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4f) importo vieta – vieta, kurioje yra 
prekės, kai jos išleidžiamos į laisvą 
apyvartą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 450/2008.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinių priežasčių paaiškinama „importo vieta“.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) akcizais apmokestinamų prekių 
importas.

c) akcizais apmokestinamų prekių 
importas, įskaitant nenuolatinį importą, 
išskyrus atvejus, kai akcizais 
apmokestinamoms prekėms iškart po 
importavimo pradedamas taikyti akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti akcizais apmokestinamų prekių importo aplinkybes. Taip 
pat žr. 4 straipsnio (apibrėžtys) pakeitimą. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visiškas akcizais apmokestinamų prekių 
sunaikinimas arba negrįžtamas praradimas, 
įskaitant praradimą dėl paties tų prekių 
pobūdžio, nelaikomas išleidimu vartoti.

4. Visiškas akcizais apmokestinamų prekių 
sunaikinimas arba negrįžtamas praradimas 
įrodomas valstybės narės, kurioje šios 
prekės buvo visiškai sunaikintos arba 
negrįžtamai prarastos, kompetentingoms 
institucijoms priimtinu būdu.

Susijusių akcizais apmokestinamų prekių 
praradimas arba sunaikinimas įrodomas 
kompetentingoms institucijoms priimtinu 
būdu.

Jeigu gabenant prekes, kurioms taikomas 
akcizų mokėjimo laikino atidėjimo 
režimas, neįmanoma nustatyti, kur prekės 
buvo visiškai sunaikintos arba 
negrįžtamai prarastos, tariama, kad jos 
buvo visiškai sunaikintos arba 
negrįžtamai prarastos valstybėje narėje, 
kurioje tai aptikta.

Taikant šio straipsnio pirmą pastraipą, 
prekės negrįžtamai prarandamos, kai 
jomis nebegali niekas pasinaudoti.

Valstybės narės gali nustatyti, kad 
prekėms, kurioms taikomas akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimas, 
sąmoningai sunaikinti būtų reikalingas 
išankstinis kompetentingų institucijų 
leidimas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti vertinamas kartu su 9 straipsnio pakeitimais. Juo iš dalies 
pakeičiama formuluotė ir paaiškinami atvejai, kada nacionalinės institucijos taikytų pareigą 
gauti leidimą prekėms, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pažeidimas padaromas gabenant 
prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo 
laikino atidėjimo režimas, ir tai tampa 

1. Jei pažeidimas padaromas gabenant 
prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo 
laikino atidėjimo režimas, ir tai tampa 
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pretekstu išleisti akcizais apmokestinamas 
prekes vartoti, bet neįmanoma nustatyti, 
kur prekės buvo išleistos vartoti, laikoma, 
kad tai įvyko išsiuntimo valstybėje narėje.

pretekstu pagal 7 straipsnio 2 dalies 
a punktą išleisti akcizais apmokestinamas 
prekes vartoti, bet neįmanoma nustatyti, 
kur prekės buvo išleistos vartoti, laikoma, 
kad tai įvyko išsiuntimo valstybėje narėje 
tuo metu, kai buvo aptiktas pažeidimas.

Jeigu akcizais apmokestinamos prekės, 
kurioms taikomas akcizų mokėjimo 
laikino atidėjimo režimas, neatgabenamos 
į paskirties vietą ir su tuo susijęs 
pažeidimas, tampantis pretekstu pagal 
7 straipsnio 2 dalies a punktą išleisti 
akcizais apmokestinamas prekes vartoti, 
neaptinkamas, tariama, kad prekės buvo 
išleistos vartoti valstybėje narėje, kurioje 
aptinkamos akcizais apmokestinamos 
prekės, tuo metu, kai jos aptinkamos.

Tačiau jei nepasibaigus trejų metų 
laikotarpiui nuo tos dienos, kurią 
gabenimas prasidėjo pagal 19 straipsnio 1 
dalį, nustatoma, kurioje valstybėje narėje 
prekės iš tikrųjų buvo išleistos vartoti, ta 
valstybė narė apie tai praneša išsiuntimo 
valstybės narės kompetentingoms 
institucijoms.

Tačiau jei nepasibaigus trejų metų 
laikotarpiui nuo tos dienos, kurią 
gabenimas prasidėjo pagal 19 straipsnio 
1 dalį, nustatoma, kurioje valstybėje narėje 
prekės iš tikrųjų buvo išleistos vartoti, 
tariama, kad prekės buvo išleistos vartoti 
toje valstybėje narėje, ir ji apie tai praneša 
aptikimo arba išsiuntimo valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms.

Tais atvejais, kai akcizais prekės buvo 
apmokestintos išsiuntimo valstybėje narėje, 
jie turi būti grąžinami arba juos turi būti 
atsisakoma išieškoti, kai tik kita valstybė 
narė pateikia jų surinkimo įrodymus.

Tais atvejais, kai akcizais prekės buvo 
apmokestintos aptikimo arba išsiuntimo 
valstybėje narėje, jie turi būti grąžinami 
arba juos turi būti atsisakoma išieškoti, kai 
tik pateikiami šių prekių išleidimo vartoti
kitoje valstybėje narėje įrodymai.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu patikslinamos formuluotės ir apibrėžiamas atvejis, kada akcizais 
apmokestinamos prekės, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, dėl 
pažeidimo neatgabenamos į paskirties vietą.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį, pažeidimas 
reiškia situaciją, kai gabenimas nėra 
užbaigiamas pagal 19 straipsnio 2 dalį.

3. Taikant šio straipsnio 1 dalį, pažeidimas 
reiškia 7 straipsnio 4 dalyje nepaminėtą 
situaciją, kai gabenimas arba jo dalis nėra 
užbaigiama pagal 19 straipsnio 2 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Šis paaiškinimas turėtų būti vertinamas kartu su 7 straipsnio 4 dalies ir 9 straipsnio 1 dalies 
pakeitimais.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikoma, kad akcizais apmokestinamos 
prekės gaminamos, perdirbamos ir 
laikomos taikant akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimą tik tais atvejais, kai ši 
veikla vykdoma pagal šio straipsnio 3 dalį 
patvirtintose patalpose.

2. Jeigu akcizo mokestis nesumokėtas, 
akcizais apmokestinamos prekės 
gaminamos, perdirbamos ir laikomos 
mokestiniame sandėlyje. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti vertinamas kartu su „mokestinio sandėlio“ apibrėžties pakeitimu, 
juo taip pat siekiama pašalinti painiavą keliančią formuluotę.  
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos kaip „mokestinius sandėlius“ 
patvirtina patalpas, kurios bus 
naudojamos akcizais apmokestinamų 
prekių gamybai, perdirbimui ir laikymui 
bei jų gavimui ar išsiuntimui taikant 
akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Išplaukia iš 4 straipsnio pakeitimų.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Negali būti atsisakoma išduoti leidimą vien 
dėl to, kad fizinis ar juridinis asmuo yra 
įsisteigęs kitoje valstybėje narėje ir 
mokestinį sandėlį ketina eksploatuoti per 
atstovą arba atstovybę, veikiančius 
leidimą išdavusioje valstybėje narėje.

Leidimas išduodamas, jeigu įvykdomos 
sąlygos, kurias institucijos gali nustatyti 
siekdamos užkirsti kelią galimam 
mokesčių slėpimui ar piktnaudžiavimui. 
Vis dėlto negali būti atsisakoma išduoti 
leidimą vien dėl to, kad fizinis ar juridinis 
asmuo yra įsisteigęs kitoje valstybėje 
narėje.

Į leidimą įtraukiamos 14 straipsnio 3 
dalyje nurodyta veikla.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas išplaukia iš 14 straipsnio 3 dalies pakeitimo, juo paaiškinama, kad reikia užkirsti 
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kelią galimam piktnaudžiavimui ar akcizų slėpimui.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Akcizais apmokestinamos prekės, 
kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, Bendrijos teritorijoje 
gali būti gabenamos:

1. Akcizais apmokestinamos prekės, 
kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, Bendrijos teritorijoje 
gali būti gabenamos tarp dviejų punktų, 
įskaitant atvejus, kada prekės gabenamos 
per trečiąją šalį arba trečiosios šalies 
regioną:

Or. en

Pagrindimas

Nustatomos akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, gabenimo sąlygos.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) fiziniam ar juridiniam asmeniui, kuris 
paskirties valstybės narės kompetentingų 
institucijų nustatytomis sąlygomis 
įgaliotas priimti akcizais apmokestinamas 
prekes, kurioms taikomas akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimas, ir 
išsiųstas iš kitos valstybės narės (toliau –
registruotasis gavėjas),

ii) į registruotojo gavėjo patalpas,

Or. en

Pagrindimas

Išplaukia iš 4 straipsnio pakeitimų.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) iš importo vietos į bet kurią a punkte 
nurodytą paskirties vietą, kai tas prekes 
siunčia tuo tikslu importo valstybės narės 
kompetentingų institucijų įgaliotas fizinis 
ar juridinis asmuo, laikydamasis tų 
institucijų nustatytų sąlygų (toliau –
registruotasis siuntėjas).

b) iš importo vietos į bet kurią a punkte 
nurodytą paskirties vietą arba bet kuriems 
šiame punkte nurodytiems gavėjams, kai 
tas prekes siunčia registruotasis siuntėjas.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 4 straipsnio pakeitimus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsiuntimo valstybės narės kompetentingos 
institucijos tos valstybės narės 
nustatytomis sąlygomis gali leisti siuntėjui, 
naudojančiam kompiuterinę sistemą, 
skaidyti gabenamų energetikos produktų, 
kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, srautą į dvi ar daugiau 
dalių, jeigu nesikeičia bendras akcizais 
apmokestinamų prekių kiekis.

Išsiuntimo valstybės narės kompetentingos 
institucijos tos valstybės narės 
nustatytomis sąlygomis gali leisti siuntėjui, 
naudojančiam kompiuterinę sistemą, 
skaidyti gabenamų energetikos produktų, 
kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, srautą į dvi ar daugiau 
dalių, jeigu:

a) nesikeičia bendras akcizais 
apmokestinamų prekių kiekis; ir
b) skaidymas atliekamas valstybės narės, 
leidžiančios taikyti šią procedūrą, 
teritorijoje.

Be to valstybės narės gali nustatyti, kad Valstybės narės praneša Komisijai, ar jos 
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tokio padalijimo jų teritorijoje atlikti
negalima.

leidžia savo teritorijoje skaidyti siuntas ir 
kokiomis sąlygomis. Komisija perduoda 
šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu nustatomos dvi sąlygos – a ir b, jeigu siuntėjas nori suskaidyti gabenamą srautą, 
kuriam taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, į du ar daugiau srautų, ir 
valstybėms narėms nustatoma pareiga informuoti Komisiją apie leidimą skaidyti siuntas.  

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti tik jų 
teritorijoje gabenamoms prekėms, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, taikomas supaprastintas 
procedūras.

Valstybės narės gali nustatyti tik jų 
teritorijoje gabenamoms prekėms, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, taikomas supaprastintas 
procedūras, įskaitant galimybę atsisakyti 
reikalavimo šį gabenimą prižiūrėti 
elektroniniu būdu.

Or. en

Pagrindimas

Tai papildoma valstybėms narėms nustatoma pareiga, kuria joms leidžiama pagrįstais 
atvejais atsisakyti elektroninės priežiūros reikalavimo.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susitarusios susijusios valstybės narės 
gali nustatyti supaprastintas procedūras, 
taikomas prekių, kurioms taikomas akcizų 
mokėjimo laikino atidėjimo režimas, 

Susitarus visoms atitinkamoms valstybėms 
narėms, visų jų nustatytomis sąlygomis 
gali būti sukurtos supaprastintos 
procedūros, taikytinos dažniems ir 
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gabenimui, kai jos: reguliariems gabenimams, kuriems 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas ir kurie vyksta dviejų ar 
daugiau valstybių narių teritorijose.

(1) dažnai ir reguliariai gabenamos tarp 
tam tikrų ekonominių operacijų vykdytojų 
dviejose ar daugiau valstybių narių;

Ši nuostata apima gabenimą stacionariais 
vamzdynais.

(2) dažnai ir reguliariai gabenamos per 
kitą valstybę narę tarp tam tikrų 
ekonominių operacijų vykdytojų vienoje 
valstybėje narėje;
(3) gabenamos stacionariais vamzdynais 
tarp dviejų ar daugiau valstybių narių.

Or. en

Pagrindimas

Formuluotės keičiamos siekiant supaprastinti procedūrą ir patį teisės aktą. 

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kalbant apie privačių asmenų įsigytas 
akcizais apmokestinamas prekes, išskyrus 
tabako gaminius, šios dalies pirma 
pastraipa taip pat taikoma tais atvejais, 
kai prekės gabenamos jų vardu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama panaikinti galimybę netinkamai naudoti akcizais apmokestinamas 
prekes.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 straipsnio 2a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikydamos 2 straipsnio e dalį 
valstybės narės gali nustatyti 
orientacinius dydžius – vien kaip įrodymo 
priemonę. Šie dydžiai turi būti ne mažesni 
kaip:
a) tabako gaminiams:
- cigaretėms – 800 vnt.,
- cigarilėms (cigarams, kurių vienetas 
nesveria daugiau kaip 3 g) – 400 vnt.,
- cigarams – 200 vnt.,
- rūkomajam tabakui – 1,0 kg;
b) alkoholiniams gėrimams:
- spiritiniams gėrimams – 10 l,
- tarpiniams gaminiams – 20 l,
- vynams (įskaitant didžiausią 60 l 
putojančių vynų kiekį) – 90 l,
- alui – 110 l.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti Direktyvos 92/12/EEB 9 straipsnio 2 dalyje nustatytas 
kiekybines ribas ir taip užtikrinti, kad valstybių narių institucijos nevertintų gaminių savo 
nuožiūra. 

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) leidžia akcizais apmokestinamų prekių 
išsiuntimo valstybės narės mokesčių

a) leidžia akcizais apmokestinamų prekių 
išsiuntimo valstybės narės 
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institucijoms užregistruoti savo tapatybę, kompetentingoms institucijoms 
užregistruoti savo tapatybę ir iš šių 
institucijų gauna atpažinimo dokumentą,

Or. en

Pagrindimas

Šiuo įtrauktu reikalavimu siekiama apriboti galimybes piktnaudžiauti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnio 3 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinimą nustačiusi ar ženklus išleidusi 
valstybė narė gali reikalauti prieš 
kompensuojant, atsisakant išieškoti ar 
grąžinant sumokėtą arba garantuotą 
sumą įrodyti, kad ženklai nuimti arba 
sunaikinti.

Or. en

Pagrindimas

Šia įtraukta sąlyga siekiama paaiškinti procedūrą ir greitą sumokėtos arba garantuotos 
sumos kompensavimą, kai akcizais apmokestinamų prekių ženklinimas ar ženklai pašalinami 
ar sunaikinami.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyva 92/12/EEB panaikinama nuo 
[2009 m. balandžio 1 d.]

Direktyva 92/12/EEB panaikinama nuo 
2010 m. balandžio 1 d.
Vis dėlto Direktyva 92/12/EEB ir toliau 
taikoma laikantis 43 straipsnyje nurodytų 
ribų ir jame nurodytais tikslais.
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Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos 
pagal priede pateiktą atitikmenų lentelę.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos 
nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos 
pagal priede pateiktą atitikmenų lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – svarbi pataisa. Jį reikėtų vertinti kartu su siūlomais 43 straipsnio 
pakeitimais. Jame iš esmės suteikiami dar vieni metai prieš įsigaliojant naujajai EMCS 
sistemai ir kurį laiką paliekamos galioti tam tikros Direktyvos 92/12/EEB nuostatos. 

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išsiuntimo valstybės narės gali ir toliau iki 
[2009 m. gruodžio 31 d.] leisti gabenti 
akcizais apmokestinamas prekes, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, laikantis Direktyvos 
92/12/EEB 15 straipsnio 6 dalyje ir 18 
straipsnyje nustatytų formalumų.

Išsiuntimo valstybės narės gali ir toliau iki 
2010 m. gruodžio 31 d. leisti gabenti 
akcizais apmokestinamas prekes, kurioms 
taikomas akcizų mokėjimo laikino 
atidėjimo režimas, laikantis Direktyvos 
92/12/EEB 15 straipsnio 6 dalyje ir 
18 straipsnyje nustatytų formalumų.

Or. en

Pagrindimas

Iki direktyvos taikymo pabaigos ir kompiuterizuotos sistemos įdiegimo siūlomi dar vieni 
metai.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio 3a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki 2010 m. balandžio 1 d. pradėtas 
akcizais apmokestinamų prekių 
gabenimas atliekamas ir baigiamas 
vadovaujantis Direktyvos 92/12/EEB 



PA\734354LT.doc 21/22 PE409.634v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

nuostatomis. Ši direktyva tam gabenimui 
netaikoma.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 43 straipsnio pirmos pastraipos pakeitimo, kuriuo numatyta 
pereinamojo laikotarpio tvarka.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki [2009 
m. vasario 28 d.] priima ir paskelbia 
įstatymus bei kitus teisės aktus, kuriais 
įgyvendinama ši direktyva. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
koreliacijos lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip iki 
2010 m. vasario 28 d. priima ir paskelbia 
įstatymus bei kitus teisės aktus, kuriais 
įgyvendinama ši direktyva. Jos 
nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų 
tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos 
koreliacijos lentelę.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka su pereinamuoju laikotarpiu susijusius pakeitimus.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jos tas nuostatas taiko nuo [2009 m. 
balandžio 1 d.].

Jos tas nuostatas taiko nuo 2010 m. 
balandžio 1 d.

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka su pereinamuoju laikotarpiu susijusius pakeitimus.
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