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BEKNOPTE MOTIVERING

1. Achtergrond

Het belangrijkste doel van dit voorstel is de invoering van het Geïntegreerd computersysteem 
betreffende het verkeer van en de controle op accijnsgoederen (EMCS) in de belastingstelsels 
van de lidstaten. 
Dit is noodzakelijk omdat het EMCS in het leven is geroepen door Besluit nr. 1152/2003/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 juni 2003 betreffende geautomatiseerde verwerking 
van gegevens inzake het verkeer van en de controle op accijnsgoederen1. Naar verwachting zal 
het in april 2009 in werking treden.

Volgens de Commissie wordt het EMCS effectief door vervanging van het huidige papieren 
geleidedocument door het  elektronisch administratief document (e-AD). Er ontstaat dan een 
papierloze handelsruimte.

Een tweede reden om dit voorstel in behandeling te nemen is dat de bepalingen die verband 
houden met overbrenging onder schorsing van accijns  dienen te worden aangepast. Dergelijke 
overbrengingen kunnen dan plaatsvinden onder de procedures van het nieuwe systeem. Op deze 
wijze, zo meent de Commissie ontstaat "eenvoudiger en ... terwijl ook de accijnsautoriteiten de 
mogelijkheid zullen krijgen om hun toezicht sterker te integreren, sneller uit te voeren en op 
risico te baseren" (COM(2008)0078, blz. 2).

Deze beide overwegingen hebben de Commissie ertoe gebracht voor te stellen Richtlijn 
92/12/EEG in zijn geheel te vervangen. 

Er zij op gewezen dat Richtlijn 92/12/EEG van de Raad van 25 februari 1992 betreffende de 
algemene regels voor accijnsproducten, het voorhanden hebben en het verkeer daarvan en de 
controles daarop2, moet worden vervangen door het onderhavige voorstel wegens een aantal 
andere zaken die zich inmiddels hebben voorgedaan. Zo dient er rekening te worden gehouden 
met nieuwe rechtsnormen en rechtsbegrippen; herziening van de tekst, verbetering van de 
logische structuur; vereenvoudiging en modernisering van de accijnsprocedures.

2. Het belang van ITRE 

ITRE heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat om het even welk belastingsysteem dat door 
de EG met instemming van de lidstaten wordt ingevoerd, de volgende doelstellingen dient na te 
streven:

1. Verhoogde efficiëntie bij productie en distributie van goederen en diensten, vooral door het 
beperken van administratieve lasten.

2. Verbetering van bestaande voorschriften en aanpassing daarvan aan de gegeven 
omstandigheden, vooral om voor de nationale overheden op risico gebaseerde 
controleprocedures te vergemakkelijken.

                                               
1 PB L 162 van 1.7.2003, blz. 5.
2 PB L 76 van 23.3.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/106/EG (PB L 359 van 4.12.2004, 

blz. 30).
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3. Vereenvoudiging van procedures en verbetering van de transparantie voor de 
intracommunautaire handel door vergroting van de rechtszekerheid en billijke regelgeving. 

4. Het systeem van inning en teruggave van accijnzen mag niet leiden tot discriminatoire 
criteria en moet dubbele belastingheffing vermijden. 

In beginsel kunnen de principes die ten grondslag liggen aan het voorstel en de bepalingen 
daarvan niet los worden gezien van het specifieke werkterrein van de Commissie ITRE. Uw 
rapporteur zal zich echter concentreren op: Hoofdstuk III over productie, verwerking en 
voorhanden hebben, Hoofdstuk IV Overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van 
accijns en Hoofdstuk VI over markering en kleine wijnproducenten

Hoofdstuk III over productie, verwerking en voorhanden hebben,

Hoofdstuk III bestaat uit twee artikelen: 14 en 15, die zijn overgenomen uit Richtlijn 92/12/EEG 

Ten eerste neemt het voorstel de schorsingsregelingen over uit de Verordening (EG) nr. 2913/92
van de Raad van 12 oktober 1992 tot invoering van het communautair douanewetboek1. Dit in 
verband met coherentie en consistentie. Maar het communautair douanewetboek is een complexe 
communautaire wetgeving. 

De door de rapporteur voorgestelde amendementen zijn gericht op verbetering van het voorstel 
en op adequate controle wanneer accijnsgoederen onder een schorsingsregeling staan. 

Voorts is de "erkende entrepothouder" een belangrijke rechtsbepaling, omdat het wordt "gebruikt 
voor de productie, verwerking en voorhanden hebben van accijnsgoederen, en voor ontvangst of 
verzending daarvan, onder schorsing van accijns" (art. 14), en omdat de "erkende 
entrepothouder" onder vijf voorwaarden, wordt erkend door de lidstaten. (art. 15, lid 2). 

De door de rapporteur voorgestelde amendementen zijn gericht op verbetering van het voorstel 
en op het eenvoudiger maar bindender maken van de voorschriften ter voorkoming van fraude en 
misbruik.

Hoofdstuk IV Overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing van accijns

Dit hoofdstuk is van belang voor ITRE omdat hierin de basisbepalingen en de procedures 
vastgelegd worden die van toepassing zijn op het overbrengen van accijnsgoederen onder 
schorsing van accijns in het kader van het EMCS. 

Er zij op gewezen dat dit hoofdstuk geheel nieuw is en nogal innovatief wegens de invoering van 
het electronisch administratief document. Het stelt in hoofdzaak een nieuwe regeling vast en 
verdient nauwkeurige behandeling. De door de rapporteur voorgestelde amendementen mogen 
als verbeteringen van het voorstel worden beschouwd omdat ze duidelijker de 
verantwoordelijkheid vastleggen van de desbetreffende instellingen en de betrokken 
medewerkers.

Hoofdstuk VI over markeren en kleine wijnproducenten

Dit is evenzeer van belang voor ITRE omdat nu de keuze inzake "het aanbrengen" wordt 
vereenvoudigd. Van de lidstaten wordt geëist dat zij fiscale merktekens aanbrengen op 
                                               
1 PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd door Verordening (EG) nr. 1791/2006 (PB L 

363 van 20.12.2006, blz. 1).
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"accijnsgoederen" of nationale herkenningstekens. Het aanbrengen heeft een tweeledig doel. Het 
bevordert het vrije verkeer van accijnsgoederen en vermijdt dubbele belastingheffing. De 
rapporteur stelt een amendement voor.

Artikel 38 stelt lidstaten in de gelegenheid kleine wijnproducenten vrij te stellen van de 
voorwaarden in de hoofdstukken III en IV. De rapporteur is hiermee ingenomen.

Overige amendementen

De rapporteur voor advies stelt enkele amendementen voor op artikel 4 over de definities in 
verband met een betere coherentie en vereenvoudiging van het voorstel.
Voorts dient de rapporteur voor advies enkele amendementen in over de datum van intrekking 
van Richtlijn 92/12/EEG en de inwerkingtreding van dit voorstel. Hierin wordt geprobeerd een 
compromis te vinden tussen het optimistisch getoonzette voorstel van de Commissie en de 
werkelijkheid die de nationale autoriteiten onder ogen moeten zien bij de tenuitvoerlegging van 
een nieuw rechtsinstrument voor accijnzen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
economische en monetaire zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 28 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28 bis) Wanneer voor producten accijns 
verschuldigd is omdat ze door 
particulieren verworven zijn voor eigen 
gebruik en door hen worden vervoerd, 
moet de hoeveelheid accijnsgoederen 
worden aangegeven.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet worden gezien in combinatie met het amendement op artikel 30. Het 
beoogt indicatieve niveaus vast te leggen voor tabaksproducten en alcoholhoudende dranken.
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Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. "invoer van accijnsgoederen": het 
in het grondgebied van de Gemeenschap 
binnenbrengen van accijnsgoederen die 
bij hun binnenkomst in de Gemeenschap 
niet onder een douaneschorsingsregeling 
worden geplaatst, alsmede het vrijgeven 
van onder een douaneschorsingsregeling 
geplaatste accijnsgoederen.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt eveneens helderheid te verschaffen over de bedoelde definitie die in een 
aantal artikelen, met name artikel 7, lid 2, voorkomt. 

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. "geregistreerde geadresseerde": de 
natuurlijke of rechtspersoon die door de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
bestemming gemachtigd is om, onder de 
voorwaarden die zijn vastgesteld door die 
autoriteiten accijnsgoederen te ontvangen 
onder een douaneschorsingsregeling, die 
zijn verzonden vanuit een andere lidstaat. 

Or. en

Motivering

Er bestaan twee termen: "geregistreerde ontvanger" (die accijnsgoederen ontvangt) en 
"geregistreerde afzender" (die de accijnsgoederen verzendt), die wellicht voor verwarring 
kunnen zorgen als ze in de betreffende artikelen blijven staan Daarom wordt voorgesteld de
definities over te brengen naar de juiste plaats in deze richtlijn.
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Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quater. "geregistreerde afzender": een 
natuurlijke of rechtspersoon die van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
invoer, onder de door die autoriteiten 
vastgestelde voorwaarden, gemachtigd is 
accijnsgoederen onder een 
accijnsschorsingsregeling te verzenden, 
nadat die in het vrije verkeer zijn 
gebracht, volgens Verordening (EG) nr. 
450/2008 van het Europees Parlement en 
de Raad van 23 april 2008 tot vaststelling 
van het communautair douanewetboek 
(Gemoderniseerd douanewetboek).
________
1 PB L 145 van 4.6.2008, blz. 1.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij artikel 4, lid 4 bis (nieuw).

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 quinquies. "erkend entrepothouder": de 
natuurlijke of rechtspersoon die door de 
bevoegde autoriteiten van een lidstaat 
gemachtigd is om bij de 
bedrijfsuitoefening accijnsgoederen onder 
een accijnsschorsingsregeling te 
produceren, te verwerken, voorhanden te 
hebben, te ontvangen en te verzenden.  

Or. en

Motivering

De verwijzing naar de "erkende entrepothouder" geschiedt hoofdzakelijk in artikel 15. Deze is 
echter onduidelijk en staat op de verkeerde plaats Deze definitie beoogt de situatie te verhelpen. 
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Amendement 6

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 sexies. "belastingentrepot": iedere 
plaats waar de erkende entrepothouder bij 
de bedrijfsuitoefening accijnsgoederen 
onder een accijnsschorsingsregeling 
produceert, verwerkt, voorhanden heeft, 
ontvangt of verzendt, zulks onder 
bepaalde voorwaarden die zijn vastgesteld 
door de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat waar dit belastingentrepot gelegen 
is;

Or. en

Motivering

De term belastingentrepot, zoals gedefinieerd in artikel 14, lid 3, kan voor verwarring zorgen, 
vandaar dit amendement. De definitie hoort thuis in artikel 4.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 4 – lid 4 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 septies. Onder "plaats van invoer" 
wordt verstaan de plaats waar de 
goederen zich bevinden wanneer zij 
overeenkomstig titel VI, hoofdstuk I, van 
Verordening (EG) nr. 450/2008 in het 
vrije verkeer worden gebracht.

Or. en

Motivering

Schept om wettelijke redenen helderheid over "plaats van invoer" 
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de invoer van accijnsgoederen. c) de invoer, met inbegrip van 
onregelmatige invoer, van accijnsgoederen 
die niet onmiddellijk bij invoer onder een 
accijnsschorsingsregeling worden 
geplaatst.

Or. en

Motivering

Dit amendement wil duidelijkheid scheppen over de omstandigheden die van toepassing zijn op 
de invoer van accijnsgoederen. Zie verder het amendement op artikel 4 over definities. 

Amendement 9

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 7 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De algehele vernietiging of het 
onherstelbare verlies van accijnsgoederen, 
inclusief verliezen die inherent zijn aan de 
aard van die goederen, wordt niet 
aangemerkt als uitslag tot verbruik.

4. De algehele vernietiging of het 
onherstelbare verlies van de 
accijnsgoederen in kwestie wordt 
aangetoond ten genoegen van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar de 
algehele vernietiging of het onherstelbare 
verlies zich heeft voorgedaan.

Het verlies of de vernietiging van de 
accijnsgoederen in kwestie moet ten 
genoegen van de bevoegde autoriteiten 
worden aangetoond.

Indien in geval van overbrenging onder 
een accijnsschorsingregeling niet is vast 
te stellen waar de algehele vernietiging of 
het onherstelbare verlies zich heeft 
voorgedaan, wordt de vernietiging of het 
verlies geacht zich te hebben voorgedaan 
in de lidstaat waar de vernietiging of het 
verlies is geconstateerd.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
worden goederen geacht onherstelbaar 
verloren te zijn wanneer zij voor eenieder 
onbruikbaar zijn geworden.

De lidstaten kunnen het opzettelijk 
vernietigen van onder een 
accijnsschorsingsregeling geplaatste 
goederen onderwerpen aan voorafgaande 
goedkeuring van de bevoegde autoriteiten.

Or. en
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Motivering

Dit amendement moet worden gezien in samenhang met amendement 9 van de rapporteur. Het is 
gedeeltelijk van redactionele aard en biedt duidelijkheid over de gevallen waarin de nationale 
autoriteiten de vernietiging van goederen onder een accijnsschorsingsregeling afhankelijk 
maken van goedkeuring door de bevoegde autoriteiten. 

Amendement 10

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer tijdens een overbrenging onder 
schorsing van accijns een onregelmatigheid 
heeft plaatsgevonden die in de uitslag tot 
verbruik van de accijnsgoederen 
resulteerde, en er niet kan worden 
vastgesteld waar de uitslag tot verbruik 
plaatsvond, wordt deze geacht te hebben 
plaatsgevonden in de lidstaat van 
verzending.

1. Wanneer tijdens een overbrenging onder 
schorsing van accijns een onregelmatigheid 
heeft plaatsgevonden die resulteerde in 
een uitslag tot verbruik van de 
accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, 
lid 2, onder a), en er niet kan worden 
vastgesteld waar de uitslag tot verbruik 
plaatsvond, wordt deze geacht te hebben 
plaatsgevonden in de lidstaat van 
verzending en op het tijdstip waarop de 
onregelmatigheid werd geconstateerd.

Wanneer de accijnsgoederen onder een 
accijnsschorsingsregeling niet op de 
plaats van bestemming aankomen en de 
desbetreffende onregelmatigheid die in 
een uitslag tot verbruik van de 
accijnsgoederen als bedoeld in artikel 7, 
lid 2, onder a), resulteerde, niet is 
geconstateerd, wordt de uitslag tot 
verbruik geacht te hebben plaatsgevonden 
in de lidstaat waar en op het tijdstip 
waarop de accijnsgoederen werden 
opgespoord.

Wanneer evenwel vóór het verstrijken van 
een termijn van drie jaar vanaf de datum 
van aanvang van de overbrenging 
overeenkomstig artikel 19, lid 1, wordt 
vastgesteld in welke lidstaat de uitslag tot 
verbruik daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden, stelt deze lidstaat de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
verzending daarvan in kennis.

Wanneer evenwel binnen een termijn van 
drie jaar vanaf de datum waarop de 
overbrenging overeenkomstig artikel 19, 
lid 1, is begonnen, wordt vastgesteld in 
welke lidstaat de uitslag tot verbruik 
daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, wordt 
de uitslag tot verbruik geacht te hebben 
plaatsgevonden in deze lidstaat, die de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaat van 
constatering of van verzending daarvan in 
kennis stelt.
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Wanneer de accijns is geheven door de 
lidstaat van verzending, gaat deze tot 
teruggaaf of kwijtschelding over zodra het 
bewijs is geleverd dat de accijns door de 
andere lidstaat is geïnd.

Wanneer de accijns is geheven door de 
lidstaat van constatering of van
verzending, gaat deze tot teruggaaf of 
kwijtschelding over zodra het bewijs is 
geleverd dat de uitslag tot verbruik in de 
andere lidstaat heeft plaatsgevonden.

Or. en

Motivering

Dit amendement betreft verduidelijkingen en definieert het geval waarin de accijnsgoederen die 
onder een schorsingsregeling vallen niet op de plaats van bestemming aankomen als gevolg van 
een onregelmatigheid.

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 9 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
onder een onregelmatigheid verstaan een 
situatie waarin de overbrenging niet is 
beëindigd overeenkomstig artikel 19, lid 2.

3. Voor de toepassing van lid 1 wordt 
onder een onregelmatigheid verstaan een 
andere dan de in artikel 7, lid 4, bedoelde
situatie waarin een overbrenging of een 
onderdeel van een overbrenging niet 
overeenkomstig artikel 19, lid 2, [...] is 
geëindigd.

Or. en

Motivering

Deze verduidelijking moet gezien worden in samenhang met de amendementen op artikel 7, lid 4 
en artikel 9. lid 1.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De productie, de verwerking en het 
voorhanden hebben van accijnsgoederen 
worden geacht plaats te vinden onder 
schorsing van accijns uitsluitend wanneer 
die handelingen worden verricht in een 

2. Wanneer de accijns niet voldaan is, 
vinden de productie, de verwerking en het 
voorhanden hebben van accijnsgoederen 
plaats in een belastingentrepot. 
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overeenkomstig lid 3 erkende ruimte.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet gezien worden in samenhang met het amendement waarin het begrip 
"belastingentrepot" wordt gedefinieerd en beoogt voorts een einde te maken aan een 
verwarrende tekst.  

Amendement 13

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 14 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten erkennen als 
"belastingentrepot" de ruimten die zijn 
ingericht voor de productie, de 
verwerking, het voorhanden hebben 
alsook de ontvangst of de verzending van 
accĳnsgoederen onder schorsing van 
accĳns.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit volgt uit het amendement op artikel 4.

Amendement 14

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 15 – lid 1 – alinea's 2 en 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vergunning mag niet worden geweigerd 
op de enkele grond dat de natuurlijke of 
rechtspersoon in een andere lidstaat 
woonachtig of gevestigd is en het 
voornemen heeft om het belastingentrepot 
te beheren via een vertegenwoordiger of 
bijkantoor in de lidstaat die de 
vergunning afgeeft.

De vergunning wordt verleend onder de 
voorwaarden die de autoriteiten stellen 
om elke vorm van fraude en misbruik te 
voorkomen. Niettemin mag de vergunning
niet worden geweigerd op de enkele grond 
dat de natuurlijke of rechtspersoon in een 
andere lidstaat gevestigd is.

De vergunning geldt voor de in artikel 14, 
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lid 3, bedoelde activiteiten.

Or. en

Motivering

Volgt uit het amendement op artikel 14, lid 3 en verduidelijkt de noodzaak van preventie van 
misbruik of fraude.

Amendement 15

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Accijnsgoederen mogen binnen het 
grondgebied van de Gemeenschap onder 
schorsing van accijns worden 
overgebracht:

1. Accijnsgoederen mogen, ook indien zij 
via een derde land of een regio daarin 
worden overgebracht, tussen twee punten
binnen het grondgebied van de 
Gemeenschap onder schorsing van accijns 
worden overgebracht:

Or. en

Motivering

Specificatie van de voorwaarden van overbrenging van accijnsgoederen onder accijnsschorsing.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 - lid 1 - letter a - punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(ii) een natuurlijke of rechtspersoon die 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van bestemming, onder de door 
die autoriteiten vastgestelde voorwaarden, 
toestemming heeft gekregen om 
accijnsgoederen in ontvangst te nemen die 
vanuit een andere lidstaat onder 
schorsing van accijns worden 
overgebracht, hierna de "geregistreerde 
geadresseerde" genoemd;

(ii) de ruimten van een geregistreerde 
geadresseerde;

Or. en
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Motivering

Dit volgt uit het amendement op artikel 4.

Amendement 17

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 16 –lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) van de plaats van invoer naar een van de 
onder a) genoemde bestemmingen, 
wanneer zij worden verzonden door een 
natuurlijke of rechtspersoon die daartoe 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaat van invoer, onder de door die 
autoriteiten vastgestelde voorwaarden, 
toestemming heeft gekregen, hierna de 
"geregistreerde afzender" genoemd.

b) van de plaats van invoer naar een van de 
onder a) genoemde bestemmingen of 
geadresseerden, wanneer zij worden 
verzonden door een geregistreerde 
afzender.

Or. en

Motivering

Dit volgt uit het amendement op artikel 4.

Amendement 18

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van verzending mogen onder de door die 
lidstaat vastgestelde voorwaarden toestaan 
dat de afzender met behulp van het 
geautomatiseerde systeem een 
overbrenging van energieproducten onder 
schorsing van accijns opsplitst in twee of 
meer deeltransporten, mits de totale 
hoeveelheid accijnsgoederen ongewijzigd 
blijft.

De bevoegde autoriteiten van de lidstaat 
van verzending mogen onder de door die 
lidstaat vastgestelde voorwaarden toestaan 
dat de afzender [...] een overbrenging van 
energieproducten onder schorsing van 
accijns opsplitst in twee of meer 
deeltransporten, mits:

a) de totale hoeveelheid accijnsgoederen 
ongewijzigd blijft; en

b) de opsplitsing wordt verricht op het 
grondgebied van een lidstaat die deze 
procedure toestaat.

De lidstaten mogen ook bepalen dat een De lidstaten stellen de Commissie in 
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dergelijke opsplitsing niet op hun 
grondgebied mag worden verricht.

kennis van de voorwaarden waaronder zij 
de opsplitsing van zendingen op hun 
grondgebied  toestaan. De Commissie 
zendt deze inlichtingen door naar de 
andere lidstaten.

Or. en

Motivering

Twee voorwaarden worden geïntroduceerd - (a) en (b) - indien de "afzender" "een" 
overbrenging  onder accijnsschorsing wil opsplitsen in twee of meer deeltransporten en de 
verplichting voor de lidstaten de Commissie in kennis te stellen van de toelating van de 
opsplitsing van zendingen.

Amendement 19

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen vereenvoudigde 
procedures vaststellen voor overbrengingen 
onder schorsing van accijns die uitsluitend 
over hun grondgebied verlopen.

De lidstaten mogen vereenvoudigde 
procedures vaststellen voor overbrengingen 
onder schorsing van accijns die uitsluitend 
over hun grondgebied verlopen, zoals de 
mogelijkheid op dergelijke 
overbrengingen geen elektronische 
controle toe te passen.

Or. en

Motivering

De lidstaten kunnen nu besluiten geen elektronische controle toe te passen in gevallen die 
hiervoor in aanmerking komen. 

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De betrokken lidstaten mogen bij 
overeenkomst vereenvoudigde procedures 
vaststellen voor de volgende 
overbrengingen onder schorsing van 
accijns:

In overleg en onder de door alle 
betrokken lidstaten te bepalen 
voorwaarden kunnen vereenvoudigde 
procedures worden vastgesteld met het 
oog op veelvuldige en regelmatige 
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(1) frequente en regelmatige 
overbrengingen tussen bepaalde 
marktdeelnemers in twee of meer 
lidstaten;

overbrengingen van accijnsgoederen 
onder accijnsschorsing die op het 
grondgebied van twee of meer lidstaten 
plaatsvinden.

(2) frequente en regelmatige 
overbrengingen tussen bepaalde 
marktdeelnemers binnen een lidstaat via 
een andere lidstaat;

Deze bepaling geldt onder meer voor 
overbrengingen via vaste pijpleidingen.

(3) overbrengingen via vaste pijpleidingen 
tussen twee of meer lidstaten.

Or. en

Motivering

Redactionele wijziging voor het vereenvoudigen van de procedure en het rechtsbesluit. 

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is ook van toepassing op 
door particulieren verkregen 
accijnsgoederen, met uitzondering van 
tabaksfabrikaten, die voor hun rekening 
worden vervoerd.

Schrappen

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt het misbruik met accijnsgoederen uit te bannen.

Amendement 22

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de toepassing van lid 2, letter
e), kunnen de lidstaten, uitsluitend als 
bewijselement, indicatieve niveaus 
vaststellen. en wel tenminste:
a) voor tabaksproducten:
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- sigaretten - 800 stuks
- cigarillo's (sigaren met een 
maximumgewicht van 3 g/stuk) - 400 
stuks
- sigaren - 200 stuks
- rooktabak - 1,0 kg;
b) voor alcoholhoudende dranken:
- gedistilleerde dranken - 10 l
- tussenproducten - 20 l
- wijn (waarvan maximaal 60 l 
mousserende wijn) - 90 l
- bier - 110 l.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt handhaving van de kwantitatieve grenzen in Richtlijn 92/12/EEG, 
artikel 9, lid 2, om te voorkomen dat de autoriteiten van de lidstaten naar eigen goeddunken 
handelen. 

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 34 – lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) zijn identiteit moet de 
belastingautoriteiten van de lidstaat van 
verzending van de accijnsgoederen bekend 
zijn;

a) zijn identiteit bij de bevoegde
autoriteiten van de lidstaat van verzending 
van de accijnsgoederen bekend maken en 
van die autoriteiten een 
identificatiedocument ontvangen;

Or. en

Motivering

Deze extra voorwaarde beoogt misbruik te voorkomen.
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Amendement 24

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 37 – lid 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaat die de merktekens of 
herkenningstekens heeft afgegeven, kan 
het teruggeven, kwijtschelden of vrijgeven 
van het betaalde of zeker gestelde bedrag 
niettemin afhankelijk stellen van de 
voorwaarde dat de verwijdering of 
vernietiging van de tekens wordt 
aangetoond.

Or. en

Motivering

Deze extra voorwaarde beoogt opheldering over de procedure en de spoedige terugbetaling van 
een betaald of zekergesteld bedrag wanneer merktekens of herkenningstekens op 
accijnsgoederen zijn verwijderd of vernietigd.   

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Richtlijn 92/12/EEG wordt ingetrokken 
met ingang van [1 april 2009].

Richtlijn 92/12/EEG wordt ingetrokken 
met ingang van 1 april 2010.

Richtlijn 92/12/EEG blijft evenwel van 
toepassing binnen de grenzen en voor de 
doeleinden als bepaald in artikel 43.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 
gelden als verwijzingen naar de 
onderhavige richtlijn en worden gelezen 
volgens de in de bijlage opgenomen 
concordantietabel.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn 
gelden als verwijzingen naar de 
onderhavige richtlijn en worden gelezen 
volgens de in de bijlage opgenomen 
concordantietabel.

Or. en

Motivering

Dit amendement behelst een belangrijke wijziging en moet worden gezien in samenhang met de 
amendementen op artikel 43. Het biedt een extra jaar tijd voor het nieuwe EMCS-systeem in 
werking treedt  en een aantal bepalingen van Richtlijn 92/12/EEG blijven nog enige tijd van 
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toepassing.  

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Tot [31 december 2009] mogen de 
lidstaten van verzending blijven toestaan 
dat overbrengingen van accijnsgoederen 
onder schorsing van accijns aanvangen 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 6, en 
artikel 18 van Richtlijn 92/12/EEG 
vastgestelde formaliteiten.

Tot 31 december 2010 mogen de lidstaten 
van verzending blijven toestaan dat 
overbrengingen van accijnsgoederen onder 
schorsing van accijns aanvangen 
overeenkomstig de in artikel 15, lid 6, en 
artikel 18 van Richtlijn 92/12/EEG 
vastgestelde formaliteiten.

Or. en

Motivering

De richtlijn treedt een jaar later in werking en het computersysteem wordt een jaar later 
ingevoerd. 

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 43 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overbrengingen van accijnsgoederen die 
vóór 1 april 2010 zijn aangevangen, 
worden verricht en gezuiverd 
overeenkomstig het bepaalde in Richtlijn 
92/12/EEG. Deze richtlijn is niet van 
toepassing op die overbrengingen.

Or. en

Motivering

Dit volgt uit het amendement op artikel 43 - alinea 1, dat ruimte biedt voor overgangsregelingen.
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Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten dragen zorg voor 
vaststelling en bekendmaking uiterlijk op 
[28 februari 2009] van de nodige 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen om aan deze richtlijn te 
voldoen. Zij delen de Commissie die 
bepalingen onverwijld mede, alsmede een 
transponeringstabel ter weergave van het 
verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

1. De lidstaten dragen zorg voor 
vaststelling en bekendmaking op 28 
februari 2010 van de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de 
Commissie die bepalingen onverwijld
mede, alsmede een transponeringstabel ter 
weergave van het verband tussen die 
bepalingen en deze richtlijn.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen over de overgangsperiode.

Amendement 29

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 44 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Zij passen die bepalingen toe vanaf [1 april 
2009].

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 april 
2010.

Or. en

Motivering

In overeenstemming met de amendementen over de overgangsperiode.
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