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ĪSS PAMATOJUMS

1. Vispārīga informācija

Priekšlikuma galvenā jēga ir Akcīzes preču aprites un kontroles sistēmas (EMCS) ieviešana
dalībvalstu nodokļu sistēmā.
To paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 16. jūnija Lēmums Nr. 1152/2003/EK 
par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču apritei un kontrolei1, ar kuru tika izveidota 
EMCS. Paredzēts, ka sistēmu sāks izmantot 2009. gada aprīlī.

Saskaņā ar Komisijas sniegto informāciju EMCS efektivitātes pamatā ir pašlaik izmantojamo 
papīra pavaddokumentu aizstāšana ar elektronisko administratīvo dokumentu (e-AD).
Rezultātā tiks izveidota „bezpapīra” tirdzniecības vide.

Otrs priekšlikuma izskatīšanas iemesls ir nepieciešamība pielāgot noteikumus saistībā ar 
preču pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas režīmā. Tas ļaus šādu pārvietošanu veikt 
saskaņā ar jaunajā sistēmā noteiktajām procedūrām. Tādējādi, kā apgalvo Komisija, „šīs 
izmaiņas nodrošinās iestādēm vienkāršotu un (..) labāk integrētu, ātrāku un uz risku orientētu 
akcīzes nodokļa kontroli” (COM (2008) 78, 2. lpp.).

Šo divu iemeslu dēļ Komisija ir ieteikusi pilnībā aizstāt Direktīvu 92/12/EEK.

Jāatgādina, ka Padomes 1992. gada 25. februāra Direktīva 92/12/EEK par vispārēju režīmu 
akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību2 jāaizstāj ar minēto 
priekšlikumu, jo starpposmā ir radušies vairāki jauni apstākļi: jāņem vērā jaunie tiesību aktu 
izstrādes standarti un jēdzieni, jāpārstrādā teksts, uzlabojot tā loģisko struktūru, jāvienkāršo 
un jāmodernizē akcīzes nodokļa iekasēšanas procedūras.

2. Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas (ITRE) pozīcija

ITRE kompetencē vienmēr bijis aizstāvēt pozīciju, ka jebkurai nodokļu sistēmai, ko ar 
dalībvalstu piekrišanu ievieš EK, būtu jāsasniedz šādi mērķi:

1. jāpaaugstina ražošanas un preču un pakalpojumu izplatīšanas efektivitāte, galvenokārt 
novēršot birokrātiskos šķēršļus;

2. jāpilnveido un jāpielāgo spēkā esošie noteikumi pašreizējiem apstākļiem, it īpaši lai valstu 
pārvaldes iestādēm atvieglotu uz risku orientētas uzraudzības procedūras;

3. jāvienkāršo Kopienas iekšējās tirdzniecības procedūras un jāpalielina to pārredzamība, 
nodrošinot juridisko noteiktību un taisnīgus noteikumus;

4. jānovērš nodokļu dubultā uzlikšana un diskriminējošie kritēriji nodokļu iekasēšanas un 
atmaksāšanas sistēmā.

                                               
1 OV L 162, 1.7.2003., 5. lpp.
2 OV L 76, 23.3.1992., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/106/EK

(OV L 359, 4.12.2004., 30. lpp.).
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Būtībā šos pamatprincipus un noteikumus nav iespējams nošķirt no ITRE komitejas 
kompetencē esošā priekšlikuma. Atzinuma sagatavotājs cita starpā galveno uzmanību tomēr 
pievērš III nodaļai par preču ražošanu, pārstrādi un uzglabāšanu, IV nodaļai — par akcīzes 
preču pārvietošanu, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, un VI nodaļai — par marķējumu 
un mazajiem vīna ražotājiem.

III nodaļa par preču ražošanu, pārstrādi un uzglābšanu

III nodaļā ir divi panti — 14. un 15. pants — no Direktīvas 92/12/EEK.

Pirmkārt, priekšlikumā aizgūts atliktās nodokļa maksāšanas procedūras jēdziens, kas 
noteikts Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi.1 Tam ir loģisks pamatojums, proti, saskaņotības un konsekvences 
nodrošināšana. Tomēr Kopienas Muitas kodekss ir sarežģīts EK tiesību akts.

Atzinuma sagatavotāja piedāvāto grozījumu mērķis ir priekšlikuma pilnveidošana un 
pienācīgas uzraudzības nodrošināšana laikā, kad akcīzes preces ir pakļautas atliktās nodokļa 
maksāšanas procedūru noteikumiem.

Otrkārt, „apstiprinātā noliktavas turētāja” statuss šajā priekšlikumā ir būtiska tiesību norma, jo 
šādu noliktavu „izmanto akcīzes preču ražošanai, pārstrādei un uzglabāšanai, kā arī to 
saņemšanai vai nosūtīšanai atliktās nodokļa maksāšanas režīmā” (14. pants), un „apstiprinātā 
noliktavas turētāja” statusu dalībvalsts piešķir, izvirzot piecas prasības (15. panta 2. punkts).

Atzinuma sagatavotāja piedāvāto grozījumu mērķis ir pilnveidot priekšlikumu un sagatavot 
vienkāršākus un juridiski saistošākus noteikumus, lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļa 
maksāšanas un ļaunprātīgas stāvokļa izmantošanas.

IV nodaļa par akcīzes preču pārvietošanu, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu

Šī nodaļa ITRE ir būtiska, jo ietver pamatnoteikumus un procedūras, kas jāievēro, pārvietojot 
akcīzes preces atliktās nodokļa maksāšanas režīmā saskaņā ar Akcīzes preču aprites un 
kontroles sistēmu (EMCS).

Jāatzīmē, ka šī nodaļa ir pilnīgi jauna un tajā iekļautais jauninājums ir elektroniskā 
administratīvā dokumenta ieviešana. Tajā noteikts jauns režīms, kas būtu rūpīgi jāapsver.
Atzinuma sagatavotāja piedāvātie grozījumi ir uzskatāmi par priekšlikuma uzlabojumiem, jo 
tie skaidrāk definē iesaistīto iestāžu un pilnvaroto pārstāvju atbildību.

VI nodaļa par marķējumu un mazajiem vīna ražotājiem

Šī nodaļa ir vienlīdz būtiska, jo tajā piedāvā vienkāršāku „marķēšanu”. Dalībvalstīm izvirza 
prasību nodrošināt uz akcīzes precēm akcīzes nodokļa marku vai valsts identifikācijas zīmi.
Šādam marķējumam ir divējāda loma. Tam vajadzētu sekmēt akcīzes preču brīvo 

                                               
1 OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006

(OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).
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pārvietošanu un novērst dubulto aplikšanu ar nodokli. Atzinuma sagatavotājs piedāvā vienu 
grozījumu.

Saskaņā ar 38. pantu dalībvalstis ir tiesīgas atbrīvot mazos vīna ražotājus no III un IV nodaļas 
prasību izpildes. Atzinuma sagatavotāju šāds noteikums apmierina.

Citi grozījumi

Atzinuma sagatavotājs piedāvā dažus grozījumus 4. pantā saistībā ar definīcijām, lai panāktu 
saskaņotību un vienkāršotu priekšlikumu.
Atzinuma sagatavotājs piedāvā dažus papildu grozījumus līdz Direktīvas 92/12/EEK 
atcelšanai un izskatāmā priekšlikuma spēkā stāšanās dienai. To mērķis ir rast kompromisu 
starp Komisijas optimistisko priekšlikumu un to realitāti, ar kuru saskaras valsts iestādes, 
ieviešot jaunu juridisku instrumentu akcīzes nodokļa jomā.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas 
un monetāro komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
28.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28a) Ja privātpersonas iegādājas akcīzes 
preces pašu lietošanai un pašas tās 
pārvadā, ir jānosaka akcīzes preču 
daudzums.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar ierosināto 30. panta grozījumu. Tas ir mēģinājums noteikt 
aptuvenu daudzumu tabakas izstrādājumiem un alkoholiskajiem dzērieniem.
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Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a) „akcīzes preču ievešana” ir šo preču 
nokļūšana Kopienas teritorijā, ja akcīzes 
precēm, tās ievedot Kopienā, nav 
piemērota muitas maksājuma atlikšanas 
procedūra vai režīms, kā arī šādas muitas 
maksājuma atlikšanas procedūras vai 
režīma atcelšana akcīzes precēm;

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījuma arī mēģina izskaidrot minēto definīciju, kas izmantota vairākos pantos, 
piemēram, 7. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b) „reģistrēts preču saņēmējs” ir fiziska 
vai juridiska persona, ko galamērķa 
dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas, ievērojot šo iestāžu 
paredzētos nosacījumus, lai minētā 
persona saņemtu akcīzes preces, kas no 
citas dalībvalsts nosūtītas, piemērojot 
atlikto akcīzes nodokļa maksājumu;

Or. en

Pamatojums

Pastāv divi termini — „reģistrēts preču saņēmējs” (saņemot akcīzes preces) un „reģistrēts 
preču sūtītājs” (nosūtot akcīzes preces), kas var radīt sajukumu, ja tos atstāj tā, kā tas 
piedāvāts attiecīgajos pantos. Tāpēc ir ierosināts šīs definīcijas iekļaut piemērotākā vietā šajā 
tiesību aktā.
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Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.c) „reģistrēts preču sūtītājs” ir fiziska 
vai juridiska persona, ko ievešanas 
dalībvalsts kompetentās iestādes ir 
apstiprinājušas, ievērojot šo iestāžu 
paredzētos nosacījumus, lai minētā 
persona nosūtītu akcīzes preces, kurām 
piemērots atliktais akcīzes nodokļa 
maksāšanas režīms, pēc izlaišanas brīvam 
apgrozījumam saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
23. aprīļa Regulu (EK) Nr. 450/2008, ar 
ko izveido Kopienas Muitas kodeksu 
(Modernizētais muitas kodekss)1;
1 OV L 145, 4.6.2008., 1. lpp.

Or. en

Pamatojums

Skatīt pamatojumu saistībā ar 4. panta 4.a punktu (jauns).

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.d punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.d) „apstiprināts noliktavas turētājs” ir 
fiziska vai juridiska persona, kam, veicot 
uzņēmējdarbību, ir dalībvalsts kompetento 
iestāžu atļauja ražot, pārstrādāt, glabāt, 
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saņemt vai nosūtīt akcīzes preces, akcīzes 
nodokļa nomaksa ir atlikta, piemērojot 
nodokļu atlikšanas režīmu;

Or. en

Pamatojums

Termins ”apstiprināts noliktavas turētājs” ir minēts galvenokārt 15. pantā, lai gan šī atsauce 
ir diezgan neskaidra un nevietā. Tādēļ ir pievienota šī definīcija. 

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.e punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.e) „akcīzes preču noliktava” ir vieta, kur 
ražo, pārstrādā, glabā, saņem vai pārsūta 
akcīzes preces, kurām piemērojams 
atliktās nodokļu maksāšanas režīms, 
apstiprinātam noliktavas turētājam veicot 
uzņēmējdarbību saskaņā ar konkrētiem 
nosacījumiem, ko paredzējušas 
kompetentās iestādes dalībvalstī, kurā 
atrodas šī akcīzes preču noliktava;

Or. en

Pamatojums

Termina „akcīzes preču noliktava” definīcija 14. panta 3. punktā var radīt sajukumu, tāpēc ir 
ierosināts šis grozījums. Šai definīcijai ir jābūt 4. pantā.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 4.f punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.f) „preču ievešanas vieta” ir vieta, kurā 
preces atrodas, tās laižot brīvam 
apgrozījumam saskaņā ar Regulu (EK) 
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Nr. 450/2008.

Or. en

Pamatojums

Termina „preču ievešanas vieta” skaidrojums juridisku apsvērumu dēļ.

Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 2. punkts – 1. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) akcīzes preču ievešana. c) akcīzes preču ievešana, arī nelikumīga 
preču ievešana, ja attiecīgajām akcīzes 
precēm uzreiz pēc ievešanas nepiemēro 
atliktās nodokļa maksāšanas režīmu.

Or. en

Pamatojums

Mēģinājums izskaidrot nosacījumus, kas jāievēro, ievedot akcīzes preces. Skatīt arī grozījumu 
4. pantam, kas ietver definīcijas. 

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pilnīgu akcīzes preču iznīcināšanu vai 
neatgriezenisku zudumu, ieskaitot 
zudumu, kas rodas šo preču rakstura dēļ, 
neuzskata par izlaišanu brīvam 
apgrozījumam.

4. Par attiecīgo akcīzes preču pilnīgu
iznīcināšanu vai neatgriezenisku zudumu 
sniedz pienācīgus pierādījumus tās 
dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā 
notikusi šī iznīcināšana vai 
neatgriezeniskais zudums.

Kompetentajām iestādēm sniedz 
pienācīgus pierādījumus par attiecīgo 
akcīzes preču zudumu vai iznīcināšanu.

Ja, pārvietojot preces atliktās nodokļu 
maksāšanas režīmā, nav iespējams 
noteikt, kur notikusi to pilnīga 
iznīcināšana vai neatgriezenisks zudums, 
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uzskata, ka tas noticis dalībvalstī, kurā tas 
ir atklāts.

Pirmās daļas nozīmē preces uzskata par 
neatgriezeniski zudušām, ja neviena 
persona tās vairs nevar izmantot.

Dalībvalstis var noteikt, ka ir jāsaņem 
kompetento iestāžu iepriekšēja atļauja, lai 
apzināti iznīcinātu preces, kurām 
piemērots atliktās nodokļu maksāšanas 
režīms.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata saistībā ar 9. panta grozījumu. Tajā paredzēts daļēji pārstrādāt 
tekstu, aplūkojot gadījumus, kad valsts iestādes formulē nosacījumus to preču iznīcināšanai, 
kurām piemērots atliktās nodokļu maksāšanas režīms. 

Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja, pārvietojot preces atliktās nodokļa 
maksāšanas režīmā, ir izdarīts pārkāpums, 
kura rezultātā akcīzes preces ir izlaistas 
brīvam apgrozījumam, un nav iespējams 
konstatēt, kur notikusi izlaišana brīvam 
apgrozījumam, uzskata, ka tā notikusi 
nosūtītājā dalībvalstī.

1. Ja, pārvietojot preces atliktās nodokļa 
maksāšanas režīmā, ir izdarīts pārkāpums, 
kura rezultātā akcīzes preces ir izlaistas 
brīvam apgrozījumam saskaņā ar 7. panta 
2. punkta a) apakšpunktu, un nav 
iespējams konstatēt, kur notikusi izlaišana 
brīvam apgrozījumam, uzskata, ka tā 
notikusi nosūtītājā dalībvalstī pārkāpuma 
atklāšanas brīdī.
Ja akcīzes preces, kurām piemērots 
atliktās nodokļu maksāšanas režīms, 
nesasniedz galamērķi un nav atklāts 
pārkāpums, kura rezultātā preces ir 
izlaistas brīvam apgrozījumam saskaņā ar 
7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 
uzskata, ka akcīzes preces nonākušas 
apgrozībā dalībvalstī, kurā tās atklātas, un 
tas noticis to atklāšanas brīdī.

Taču ja dalībvalsti, kurā faktiski notika 
izlaišana brīvam apgrozījumam, noskaidro
pirms ir pagājuši trīs gadi no dienas, kad 
pārvietošanu uzsāka saskaņā ar 19. panta 

Taču ja noskaidro dalībvalsti, kurā faktiski 
notika izlaišana brīvam apgrozījumam, 
pirms ir pagājuši trīs gadi no dienas, kad 
pārvietošanu uzsāka saskaņā ar 19. panta 
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1. punktu, minētā dalībvalsts informē 
nosūtītājas dalībvalsts kompetentās 
iestādes.

1. punktu, uzskata, ka preču nonākšana 
apgrozībā notikusi minētajā dalībvalstī, 
un tā informē atklājējas vai nosūtītājas 
dalībvalsts kompetentās iestādes.

Ja nosūtītāja dalībvalsts ir uzlikusi akcīzes 
nodokli, to atmaksā vai atlaiž, tiklīdz ir 
sniegts pierādījums par nodokļa 
iekasēšanu citā dalībvalstī.

Ja atklājēja vai nosūtītāja dalībvalsts ir 
uzlikusi akcīzes nodokli, to atmaksā vai 
atlaiž, tiklīdz ir sniegts pierādījums par 
preču izlaišanu brīvam apgrozījumam citā 
dalībvalstī.

Or. en

Pamatojums
Ar šo grozījumu ievieš redakcionālus precizējumus un aplūko gadījumu, kad akcīzes preces, 
kurām atlikta akcīzes nodokļa nomaksa, pārkāpuma deļ nesasniedz galamērķi.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Par pārkāpumu šā panta 1. punktā
nozīmē uzskata situāciju, kad pārvietošana 
nav pabeigta saskaņā ar 19. panta 2. pnktu.

3. Par pārkāpumu šā panta 1. punkta
nozīmē uzskata situāciju, kad atšķirībā no 
7. panta 4. punktā minētā gadījuma
pārvietošana nav pabeigta vai daļēji nav 
pabeigta saskaņā ar 19. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Šis skaidrojums ir jāskata saistībā ar 7. panta 4. punkta un 9. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Akcīzes preču ražošanai, pārstrādei un 
glabāšanai atlikto nodokļa maksāšanu 

2. Ja akcīzes nodoklis nav nomaksāts, 
akcīzes preču ražošana, pārstrāde un 
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piemēro tikai tad, ja minētās darbības veic 
saskaņā ar 3. punktu apstiprinātās telpās.

glabāšana notiek akcīzes preču noliktavā. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir jāskata kopā ar grozījumu, kurā definē terminu „akcīzes preču noliktava”, 
kas arī ir mēģinājums tikt vaļā no neskaidra formulējuma.  

Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstu kompetentās iestādes kā 
„akcīzes preču noliktavas” apstiprina tās 
telpas, ko izmanto akcīzes preču 
ražošanai, pārstrādei un uzglabāšanai, kā 
arī to saņemšanai vai nosūtīšanai atliktās 
nodokļa maksāšanas režīmā.

deleted

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 4. panta grozījuma.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – 2. un 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atļaujas izdošanu nedrīkst atteikt vienīgi 
tāpēc, ka fiziska vai juridiska persona ir 
reģistrēta citā dalībvalstī un akcīzes preču
noliktavas turēšanu atļaujas izsniedzējā 
dalībvalstī plāno veikt ar pārstāvja vai 
filiāles starpniecību.

Šādu atļauju piešķir, ievērojot šo iestāžu 
paredzētos nosacījumus, lai nepieļautu 
iespējamo izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas vai apstākļu ļaunprātīgu 
izmantošanu. Atļaujas izdošanu tomēr 
nedrīkst atteikt vienīgi tāpēc, ka fiziska vai 
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juridiska persona ir reģistrēta citā 
dalībvalstī.

Atļauja aptver 14. panta 3. punktā 
minētās darbības.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 14. panta 3. punkta grozījuma, un tajā paskaidrots, ka jācenšas 
nepieļaut ļaunprātības un iespējamo izvairīšanos no akcīzes nodokļa nomaksas.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, 
akcīzes preces Kopienas teritorijā drīkst 
pārvietot:

1. Piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, 
akcīzes preces Kopienas teritorijā drīkst 
pārvietot starp diviem punktiem arī tad, ja 
šīs preces pārvieto, šķērsojot trešo valsti 
vai trešas valsts reģionu:

Or. en

Pamatojums

Šeit precizē akcīzes preču pārvietošanas nosacījumus, ja akcīzes nodokļa nomaksa par tām ir 
atlikta.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ii) galamērķa dalībvalsts kompetento 
iestāžu apstiprinātai fiziskai vai juridiskai 
personai saskaņā ar minēto iestāžu 
paredzētiem nosacījumiem, lai minētā 
persona saņemtu akcīzes preces, kas no 

ii) uz reģistrēta preču saņēmēja telpām;
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citas dalībvalsts nosūtītas, piemērojot 
atlikto nodokļa maksāšanu (turpmāk 
"reģistrēts preču saņēmējs");

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no 4. panta grozījuma.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) no ievešanas vietas uz jebkuru no 
a) apakšpunktā minētajiem galamērķiem, ja 
fiziska vai juridiska persona, ko šim 
nolūkam apstiprinājušas ievešanas 
dalībvalsts kompetentās iestādes, nosūta 
šīs preces saskaņā ar minēto iestāžu 
paredzētiem nosacījumiem (turpmāk 
tekstā — „reģistrēts preču nosūtītājs”).

b) no ievešanas vietas uz jebkuru no 
a) apakšpunktā minētajiem galamērķiem 
vai preču saņēmējiem, ja šīs preces nosūta 
reģistrēts preču sūtītājs.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar 4. panta grozījumu.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
22. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar minētās dalībvalsts paredzētiem 
nosacījumiem var atļaut preču nosūtītājam, 
kas izmanto datorizēto sistēmu, 
energoproduktu pārvietošanu atliktās 
nodokļa maksāšanas režīmā veikt divās vai 

Nosūtītājas dalībvalsts kompetentā iestāde 
saskaņā ar minētās dalībvalsts paredzētiem 
nosacījumiem var atļaut preču sūtītājam, 
kas izmanto datorizēto sistēmu, 
energoproduktu pārvietošanu atliktās 
nodokļa maksāšanas režīmā veikt divās vai 
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vairākās daļās, ja akcīzes preču kopējais 
apjoms nemainās.

vairākās daļās, ja:

a) akcīzes preču kopējais apjoms nemainās
un
b) preces sadala tādas dalībvalsts 
teritorijā, kurā minētā procedūra ir 
atļauta.

Dalībvalstis var arī paredzēt, ka šāda 
pārvietošana pa daļām to teritorijā nav
atļauta.

Dalībvalstis informē Komisiju par to, vai 
šāda pārvietošana pa daļām to teritorijā ir 
atļauta un ar kādiem nosacījumiem. 
Komisija šo informāciju pārsūta pārējām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu ievieš divus nosacījumus (a un b), kas skar „preču sūtītājus”, kuri vēlas 
pārvietot preces atliktās nodokļa maksāšanas režīmā divās vai vairākās daļās, un dalībvalstu 
pienākumu informēt Komisiju par sūtījumiem, kurus atļauts pārvietot pa daļām.  

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis var ieviest vienkāršotas 
procedūras attiecībā uz pārvietošanu, ko 
veic atliktās nodokļa maksāšanas režīmā un 
kas pilnībā notiek to teritorijā.

Dalībvalstis var ieviest vienkāršotas 
procedūras attiecībā uz pārvietošanu, ko 
veic atliktās nodokļa maksāšanas režīmā un 
ko pilnībā veic to teritorijā, tostarp 
paredzēt iespēju atteikties no prasības 
elektroniski pārraudzīt tādu pārvietošanu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir papildu pienākums dalībvalstīm, kas tām ļauj atteikties no elektroniskas uzraudzības, 
kad šāda rīcība ir attaisnota.
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Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
29. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgās dalībvalstis var vienoties par 
vienkāršotas procedūras ieviešanu 
attiecībā uz turpmāk minēto pārvietošanu, 
ko veic atliktās nodokļa maksāšanas 
režīmā:

Ja ir panākta vienošanās un ievērojot visu 
ieinteresēto dalībvalstu noteiktos 
nosacījumus, var izstrādāt vienkāršotu 
procedūru biežai un regulārai 
pārvietošanai, ko veic atliktās nodokļa 
maksāšanas režīmā divu vai vairāku 
dalībvalstu teritorijā.

(1) bieža un regulāra pārvietošana starp 
konkrētiem uzņēmējiem divās vai vairākās 
dalībvalstīs;

Šī norma attiecas arī uz preču 
pārvietošanu, izmantojot stacionārus 
cauruļvadus.

(2) bieža un regulāra pārvietošana starp 
konkrētiem uzņēmējiem vienā dalībvalstī 
caur citu dalībvalsti;
(3) pārvietošana pa nostiprinātiem 
cauruļvadiem starp divām vai vairākām 
dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Šī redakcionālā grozījuma mēŗķis ir vienkāršot procedūru un pašu tiesību aktu. 

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz akcīzes precēm, kas nav 
tabakas izstrādājumi, kurus iegādājušās 
privātpersonas, pirmo daļu piemēro arī 
tad, ja minētās preces tiek pārvestas šo 
personu vārdā.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nepieļaut iespēju ļaunprātīgi izmantot akcīzes preces.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
30. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piemērojot 2. punkta e) apakšpunktu, 
dalībvalstis var noteikt aptuvenu 
daudzumu, kas kalpo tikai kā atsauces 
kritērijs. Šis aptuvenais daudzums ir 
vismaz:
a) tabakas izstrādājumiem:
– cigaretes – 800 gab.,
– cigarilli (cigāri, kas sver ne vairāk par 
3 g) – 400 gab.,
– cigāri – 200 gab.,
– smēķējamā tabaka – 1,0 kg;
b) alkoholiskajiem dzērieniem:
– stiprie dzērieni –10 l,
– vidēji stiprie dzērieni – 20 l,
– vīns (cita starpā ne vairāk par 60 l 
dzirkstošā vīna) – 90 l,
– alus – 110 l.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir ierosināts ar mērķi paturēt spēkā daudzuma ierobežojumus, kas noteikti 
Direktīvas 92/12/EEK 9. panta 2. punktā, lai nepieļautu patvaļīgu rīcību no dalībvalstu 
iestāžu puses. 
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Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
34. pants – 4. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) reģistrē identitāti nosūtītājas dalībvalsts 
nodokļu iestādē;

a) reģistrējas nosūtītājas dalībvalsts 
kompetentajā iestādē un saņem no 
minētās iestādes attiecīgu apliecību;

Or. en

Pamatojums

Šīs papildu prasības mērķis ir ierobežot ļaunprātības.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
37. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalsts, kas ir izsniegusi akcīzes 
markas vai zīmes, var tomēr pieprasīt to 
noņemšanas vai iznīcināšanas 
pierādījumus, pirms tā atmaksā, atlaiž vai 
atbrīvo iemaksāto vai garantēto summu.

Or. en

Pamatojums

Šis papildu nosacījums padara skaidrāku procedūru un paātrina iemaksātas vai garantētas 
summas atmaksu pēc akcīzes marku vai zīmju noņemšanas vai iznīcināšanas.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
42. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvu 92/12/EEK atceļ no [2009. gada Direktīvu 92/12/EEK atceļ no 2010. gada
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1. aprīļa]. 1. aprīļa.

Direktīvu 92/12/EEK tomēr turpina 
piemērot saistībā ar 43. pantu un tajā 
noteiktajiem mērķiem.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par 
atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa 
saskaņā ar pielikumā iekļauto atbilstības 
tabulu.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par 
atsaucēm uz šo direktīvu, un tās lasa 
saskaņā ar pielikumā iekļauto atbilstības 
tabulu.

Or. en

Pamatojums

Tas ir svarīgs grozījums, kas jāskata saistībā ar 43. panta grozījumu. Būtībā šis grozījums 
papildus paredz vienu gadu, pirms jaunā EMCS sistēma stājas spēkā, un šajā laikā vēl būs 
piemērojami daži Direktīvas 92/12/EEK noteikumi. 

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdz [2009. gada 31. decembrim]
nosūtītājas dalībvalstis var atļaut akcīzes 
preču pārvietošanu atliktās nodokļa 
maksāšanas režīmā veikt saskaņā ar 
Direktīvas 92/12/EEK 15. panta 6. punktā 
un 18. pantā izklāstītajām formalitātēm.

Līdz 2010. gada 31. decembrim nosūtītājas 
dalībvalstis var atļaut akcīzes preču 
pārvietošanu atliktās nodokļa maksāšanas 
režīmā veikt saskaņā ar 
Direktīvas 92/12/EEK 15. panta 6. punktā 
un 18. pantā izklāstītajām formalitātēm.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas piemērošanas termiņš un datorizētās sistēmas ieviešana ir atlikta uz vienu gadu.
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Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
43. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Akcīzes preču pārvietošanu, kas sākta 
pirms 2010. gada 1. aprīļa, veic un 
noslēdz saskaņā ar Direktīvas 92/12/EEK 
noteikumiem. Šo direktīvu nepiemēro 
tādai preču pārvietošanai.

Or. en

Pamatojums

Tas izriet no 43. panta 1. daļas grozījuma, kas paredz pārejas laika kārtību.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis vēlākais līdz [2009. gada 
28. februārim] pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmu minēto noteikumu tekstu, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

1. Dalībvalstis līdz 2010. gada 
28. februārim pieņem un publicē 
normatīvos un administratīvos aktus, kas 
vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas 
prasības. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai 
zināmu minēto noteikumu tekstu, kā arī 
minēto noteikumu un šīs direktīvas 
atbilstības tabulu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar citiem grozījumiem, kas attiecas uz pārejas laiku.
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Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tās piemēro minētos noteikumus no 
[2009. gada 1. aprīļa].

Tās piemēro minētos noteikumus no 
2010. gada 1. aprīļa.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saskaņā ar citiem grozījumiem, kas attiecas uz pārejas laiku.
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