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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Kontekst

Głównym celem przedmiotowego wniosku jest wprowadzenie systemu przemieszczania 
wyrobów akcyzowych (EMCS) do systemów podatkowych państw członkowskich.
Uznaje się to za konieczne, ponieważ system EMCS powstał na podstawie decyzji 
nr 1152/2003/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie 
komputeryzacji przepływu wyrobów objętych podatkiem akcyzowym i nadzoru nad nimi1. 
Rozpoczęcie stosowania systemu planuje się na kwiecień 2009 r.

Według Komisji do skuteczności systemu EMCS przyczyni się zastąpienie obecnego 
dokumentu towarzyszącego w formie papierowej elektronicznym dokumentem 
administracyjnym (e-AD). Dlatego należy „wyeliminować papierową formę dokumentów 
w obrocie handlowym”.
Drugim powodem rozpatrywania wniosku jest konieczność dostosowania przepisów 
odnoszących się do przepływu wyrobów w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Umożliwi 
to objęcie takiego przepływu procedurami obowiązującymi w nowym systemie. Dlatego 
Komisja wyraża przekonanie, że należy „uprościć (...), jednocześnie umożliwiając organom 
podatkowym bardziej zintegrowaną, szybszą i opartą na analizie ryzyka kontrolę” (COM 
(2008) 78, str. 2). 
Mając na względzie obie powyższe przyczyny, Komisja zaproponowała zastąpienie 
dyrektywy 92/12/EWG w całości. 

Przypomnieć należy, że dyrektywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w sprawie 
ogólnych warunków dotyczących wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, ich 
przechowywania, przepływu oraz kontrolowania2 powinna być zastąpiona przedmiotowym 
wnioskiem z uwagi na szereg innych spraw, jakie pojawiły się w międzyczasie. Mowa tu 
o uwzględnieniu nowych standardów i koncepcji legislacyjnych, przekształceniu tekstu celem 
poprawy jego struktury logicznej oraz uproszczeniu i unowocześnieniu procedur 
podatkowych.

2. Zainteresowanie komisji ITRE 

W związku z zakresem swoich kompetencji komisja ITRE zawsze wyrażała opinię, że każdy 
system podatkowy wprowadzony przez WE za zgodą państw członkowskich powinien 
realizować następujące cele:

1. zwiększenie wydajności produkcji i dystrybucji towarów i usług, głównie poprzez 
ograniczenie biurokracji;

                                               
1 DZ.U. L 162 z 01.07.03, s. 5.
2 DZ.U. L 76 z 23.3.1992, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/106/WE 

(DZ.U. L 359 z 4.12.2004, s. 30).
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2. usprawnienie obecnych przepisów i dostosowanie ich do obecnej sytuacji w celu 
ułatwienia krajowym administracjom stosowania procedur kontroli opartych na analizie 
ryzyka;

3. uproszczenie procedur i zwiększenie przejrzystości w handlu wewnątrzwspólnotowym 
przez zwiększenie pewności prawnej i stosowanie uczciwych reguł;

4. system poboru i zwrotu akcyzy nie powinien prowadzić do dyskryminacji ani też do 
podwójnego opodatkowania. 

Z zasady nie należy odłączać podstawowych zasad i postanowień wniosku od szczególnego 
zakresu kompetencji komisji ITRE. Mimo to sprawozdawca skupia się m. in. na rozdziale III 
o produkcji, przetwarzaniu i przechowywaniu, rozdziale IV o przepływie wyrobów 
akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz rozdziale VI o oznaczeniach 
i drobnych producentach wina.

Rozdział III o produkcji, przetwarzaniu i przechowywaniu

W skład rozdziału III wchodzą dwa artykuły – 14 i 15 – pochodzące z dyrektywy 
92/12/EWG. 

Po pierwsze wniosek czerpie z procedur zawieszających określonych w rozporządzeniu Rady 
(WE) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającym Wspólnotowy Kodeks 
Celny1. Wynika() to z potrzeby zachowania spójności. Niemniej Wspólnotowy Kodeks Celny 
stanowi część złożonego prawa WE. 

Poprawki proponowane przez sprawozdawcę mają na celu udoskonalenie wniosku 
i zapewnienie odpowiedniej kontroli tam, gdzie wyroby akcyzowe podlegają przepisom 
procedur zawieszających.

Po drugie istotny przepis prawny tego wniosku dotyczy „uprawnionego prowadzącego skład”, 
ponieważ przy jego udziale „wyroby akcyzowe będą produkowane, przetwarzane, 
przechowywane, odbierane lub wysyłane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy” 
(art. 14) oraz ponieważ należy spełnić pięć wymagań, aby status „uprawnionego 
prowadzącego skład” został przyznany przez państwo członkowskie (art. 15, ust. 2).

Celem poprawek proponowanych przez sprawozdawcę jest udoskonalenie wniosku 
i uczynienie przepisów prostszymi i jednocześnie bardziej wiążącymi, aby zapobiegać 
uchylaniu się od opodatkowania oraz nadużyciom.

Rozdział IV o przepływie wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy

Rozdział ten ma istotne znaczenie dla komisji ITRE, ponieważ ustanawia podstawowe 
przepisy i procedury mające zastosowanie do przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy w ramach systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych
(EMCS). 

                                               
1 DZ.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1). Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1791/2006 

L 363 z 20.12.06, s. 1).
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Należy zaznaczyć, że ten rozdział jest zupełnie nowy i raczej nowatorski z uwagi na 
wprowadzenie elektronicznego dokumentu administracyjnego. Przede wszystkim ustanawia 
on nowy system, co wymaga na wnikliwego rozważenia. Poprawki proponowane przez 
sprawozdawcę mogą być uważane za udoskonalenie wniosku, ponieważ precyzują 
odpowiedzialność zainteresowanych instytucji oraz zaangażowanych podmiotów.

Rozdział VI o oznaczeniach i drobnych producentach wina

Rozdział ten jest równie istotny dla komisji ITRE ze względu na istniejący obecnie prosty 
wybór dotyczący „umieszczania oznaczeń”. Wymaga się, aby wyroby akcyzowe opatrzone 
były przez państwa członkowskie oznaczeniami podatkowymi lub krajowymi znakami 
identyfikacyjnymi. Umieszczanie oznaczeń ma podwójne zadanie. Powinno usprawniać 
swobodny przepływ wyrobów akcyzowych oraz przyczyniać się do zapobiegania 
podwójnemu opodatkowaniu. Sprawozdawca proponuje jedną poprawkę.

Artykuł 38 umożliwia państwom członkowskim zwolnienie drobnych producentów wina od 
wymagań rozdziałów III i IV. Sprawozdawca wyraża zadowolenie w związku z odnośnym 
artykułem.

Inne poprawki

Sprawozdawca proponuje pewną liczbę poprawek do art. 4 dotyczących definicji w celu 
poprawy spójności i uproszczenia wniosku.
Dodatkowo sprawozdawca wprowadza kilka poprawek w związku z datą uchylenia 
dyrektywy 92/12/EWG oraz z wejściem w życie przedmiotowego wniosku. Mają one na celu 
znalezienie kompromisu między optymistycznym wnioskiem Komisji a rzeczywistą sytuacją 
władz krajowych związaną z wdrażaniem nowych instrumentów prawnych w dziedzinie 
podatków akcyzowych.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Gospodarczej 
i Monetarnej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu 
następujących poprawek:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) W przypadku wyrobów objętych 
podatkiem akcyzowym ze względu na fakt, 
że są nabywane i przewożone przez osoby 
prywatne na własny użytek, ilość wyrobów 
akcyzowych powinna być określona.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką wniesioną do art. 30. 
Celem jest ustalenie poziomów orientacyjnych dla wyrobów tytoniowych i napojów 
alkoholowych.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) „przywóz wyrobów akcyzowych” 
oznacza wprowadzenie wyrobów 
akcyzowych na terytorium Wspólnoty, 
chyba że przy wprowadzeniu do 
Wspólnoty wyroby te zostały objęte 
zawieszającą procedurą celną, jak również 
zwolnienie tych wyrobów od jakiejkolwiek 
zawieszającej procedury celnej;

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma również na celu sprecyzowanie wspomnianej definicji stosowanej
 w kilku artykułach, m. in. art. 7 ust. 2.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) „zarejestrowany odbiorca” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną uprawnioną 
przez właściwe organy państwa 
członkowskiego przeznaczenia, na 
warunkach określonych przez te organy, 
do odbioru wyrobów akcyzowych 
przepływających w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy i wysłanych 
z innego państwa członkowskiego;

Or. en

Uzasadnienie

Dwa określenia – „zarejestrowany odbiorca”(przy odbiorze wyrobów akcyzowych) 
i „zarejestrowany wysyłający” (przy wysyłaniu wyrobów akcyzowych) – mogą prowadzić do 
nieporozumień, jeśli zachowane zostaną zgodnie z propozycją w odnośnych artykułach. 
Dlatego proponuje się, aby zdefiniować je we właściwym miejscu w tym instrumencie 
prawnym.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) „zarejestrowany wysyłający” oznacza 
osobę fizyczną lub prawną uprawnioną 
przez właściwe organy państwa 
członkowskiego importu, na warunkach 
określonych przez te organy, do wysyłania 
wyrobów akcyzowych objętych procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy w momencie 
dopuszczeniu do swobodnego obrotu, 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks 
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Celny (zmodernizowany kodeks celny)1;

1DZ. U. L 145 z 04.06.08, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie dotyczące art. 4 punkt 4 lit. a (nowy).

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) „uprawniony prowadzący skład” 
oznacza osobę fizyczną lub prawną 
uprawnioną przez właściwe organy 
państwa członkowskiego do 
produkowania, przetwarzania, 
przechowywania, odbierania lub 
wysyłania wyrobów akcyzowych w ramach 
prowadzonej działalności przy 
zawieszonym poborze akcyzy w ramach 
procedury zawieszenia poboru akcyzy;

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do „uprawnionego prowadzącego skład” pojawia się głównie w art. 15, termin 
ten jest jednak dosyć nieprecyzyjny i niewłaściwie stosowany. Zdefiniowanie tego określenia 
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ma na celu poprawę tej sytuacji. 

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) „skład podatkowy” oznacza miejsce, 
w którym wyroby akcyzowe objęte 
zawieszającą procedurą celną są 
produkowane, przetwarzane, 
przechowywane, odbierane lub wysyłane 
przez uprawnionego prowadzącego skład 
w ramach prowadzonej działalności, 
z zastrzeżeniem pewnych warunków 
określonych przez właściwe organy 
państwa członkowskiego, w którym 
znajduje się skład podatkowy;

Or. en

Uzasadnienie

Definicja terminu „skład podatkowy” zawarta w art. 14 ust. 3 może prowadzić do 
nieporozumień, co stanowi uzasadnienie dla niniejszej poprawki. Definicja znajduje się w art. 
4.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – punkt 4 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4f) „miejscem importu” jest miejsce, 
w którym znajdują się wyroby 
w momencie dopuszczenia do swobodnego 
obrotu zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 450/2008.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprecyzowanie definicji „miejsca importu” konieczne jest ze względów prawnych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) przywóz wyrobów akcyzowych. (c) przywóz wyrobów akcyzowych, w tym 
przywóz niezgodny z przepisami, chyba że 
niezwłocznie po przywozie wyroby te 
zostaną objęte procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu jasne określenie okoliczności dotyczących importu wyrobów 
akcyzowych. Patrz też poprawka do art. 4 dotycząca definicji. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 7 – ustęp 4 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Za dopuszczenie do konsumpcji nie 
uważa się całkowitego zniszczenia ani 
nieodwracalnej utraty wyrobów 
akcyzowych, w tym utraty wynikającej 
z właściwości tych wyrobów.

4. Całkowite zniszczenie lub 
nieodwracalną utratę danych wyrobów 
akcyzowych wykazuje się w sposób 
wymagany przez właściwe organy państw 
członkowskich, w których miało miejsce 
całkowite zniszczenie lub nieodwracalna 
utrata.

Utratę lub zniszczenie danych wyrobów
akcyzowych wykazuje się w sposób 
wymagany przez właściwe organy.

Jeśli w przypadku przepływu w ramach 
systemu zawieszenia poboru akcyzy 
ustalenie miejsca całkowitego zniszczenia 
lub nieodwracalnej utraty jest niemożliwe, 
za miejsce to uznaje się państwo 
członkowskie, w którym je wykryto.

Do celów pierwszego akapitu wyroby Państwa członkowskie mogą uzależnić 
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uznaje się za nieodwracalnie utracone, 
gdy nie mogą już być przez nikogo użyte.

umyślne zniszczenie wyrobów objętych 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy od 
uzyskania uprzedniej zgody właściwych 
organów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawkami wniesionymi do art. 9. 
Pociąga to za sobą częściowo przeredagowanie tekstu i precyzyjnie określa przypadki, 
w których władze krajowe poddałyby zniszczenie wyrobów objętych procedurą zawieszenia 
poboru akcyzy uprzedniemu zatwierdzeniu. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości w trakcie przepływu 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
prowadzących do dopuszczenia wyrobów 
akcyzowych do konsumpcji i jeśli ustalenie 
miejsca dopuszczenia do konsumpcji jest 
niemożliwe, uznaje się, że do dopuszczenia 
do konsumpcji doszło w państwie 
członkowskim wysyłki.

1. W przypadku wystąpienia 
nieprawidłowości w trakcie przepływu 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
prowadzących do dopuszczenia wyrobów 
akcyzowych do konsumpcji zgodnie z art. 
7 ust. 2 lit. a) i jeśli ustalenie miejsca 
dopuszczenia do konsumpcji jest 
niemożliwe, uznaje się, że do dopuszczenia 
do konsumpcji doszło w państwie 
członkowskim wysyłki i w momencie, 
w którym wykryto nieprawidłowość.

Jeśli wyroby akcyzowe objęte procedurą 
zawieszenia poboru akcyzy nie docierają 
do miejsca przeznaczenia i związana z tym 
nieprawidłowość prowadząca do 
dopuszczenia wyrobów do konsumpcji 
zgodnie z art. 7 ust. 2 lit. a) nie zostaje 
wykryta, uznaje się, że do dopuszczenia do 
konsumpcji doszło w państwie 
członkowskim i w momencie, w którym 
wyroby akcyzowe zostają wykryte.

Jeśli jednak przed upływem okresu trzech 
lat od daty rozpoczęcia przepływu zgodnie 
z art. 19 ust. 1 zostanie ustalone, w którym 

Jeśli jednak przed upływem okresu trzech 
lat od daty rozpoczęcia przepływu zgodnie 
z art. 19 ust. 1 zostanie ustalone, w którym 
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państwie członkowskim faktycznie miało 
miejsce dopuszczenie do konsumpcji, dane 
państwo członkowskie powiadamia 
właściwe organy państwa członkowskiego 
wysyłki.

państwie członkowskim faktycznie miało 
miejsce dopuszczenie do konsumpcji, 
uznaje się, że do dopuszczenia do 
konsumpcji doszło w tym państwie 
członkowskim, które powiadamia 
właściwe organy państwa członkowskiego 
wykrycia lub wysyłki.

Jeśli państwo członkowskie wysyłki 
nałożyło podatek akcyzowy, jest on 
zwracany lub umarzany niezwłocznie po 
dostarczeniu przez inne państwo 
członkowskie potwierdzenia poboru 
takiego podatku.

Jeśli państwo członkowskie wykrycia lub
wysyłki nałożyło podatek akcyzowy, jest 
on zwracany lub umarzany niezwłocznie 
po dostarczeniu przez inne państwo 
członkowskie potwierdzenia dopuszczenia 
do konsumpcji.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza wyjaśnienia do wniosku i definiuje przypadek, w którym 
wyroby akcyzowe objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy nie docierają do miejsca 
przeznaczenia w związku z nieprawidłowością.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 9 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Do celów ust. 1 nieprawidłowość 
oznacza sytuację, w której przepływ nie 
zakończył się zgodnie z art. 19 ust. 2.

3. Do celów ust. 1 nieprawidłowość 
oznacza sytuację, inną niż ta, o której 
mowa w art. 7 ust. 4, w której przepływ, 
lub część przepływu, nie zakończył się 
zgodnie z art. 19 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsze wyjaśnienie należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką wniesioną do art. 7 ust. 4 
i art. 9 ust.1.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Uznaje się, że produkcja, przetwarzanie 
i przechowywanie wyrobów akcyzowych 
są objęte procedurą zawieszenia poboru 
akcyzy tylko wówczas, gdy mają miejsce w 
obiektach zatwierdzonych zgodnie z ust. 3.

2. Produkcja, przetwarzanie 
i przechowywanie wyrobów akcyzowych, 
w przypadku których podatek akcyzowy 
nie został zapłacony, mają miejsce 
w składzie podatkowym. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszą poprawkę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką dotyczącą definicji 
„składów podatkowych”; ma ona również na celu usunięcie niejasnych sformułowań.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 14 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwe organy państw członkowskich 
zatwierdzają obiekty, w których wyroby 
akcyzowe są produkowane, przetwarzane, 
przechowywane, odbierane lub wysyłane 
w ramach procedury zawieszenia poboru 
akcyzy, jako „składy podatkowe”.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie
Zmiana ta wynika z poprawek do art. 4
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Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 15 – ustęp 1 - akapity 2 i 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Fakt posiadania przez osobę fizyczną lub 
prawną siedziby lub miejsca zamieszkania 
w innym państwie członkowskim i jej 
zamiar prowadzenia składu podatkowego 
za pośrednictwem przedstawiciela lub 
oddziału w państwie członkowskim 
wydającym zezwolenie nie może stanowić 
wyłącznej podstawy odmowy wydania 
zezwolenia.

Zezwolenie jest wydawane na warunkach, 
jakie władze mogą określić w celu 
zapobiegania wszelkim ewentualnym 
przypadkom uchylania się od 
opodatkowania lub nadużyciom. Fakt 
posiadania przez osobę fizyczną lub 
prawną siedziby lub miejsca zamieszkania 
w innym państwie członkowskim nie może 
jednak stanowić wyłącznej podstawy 
odmowy wydania zezwolenia.

Zezwolenie obejmuje działalność, o której 
mowa w art. 14 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawki do art. 14 ust. 3 i wyjaśnia potrzebę zapobiegania ewentualnym 
przypadkom uchylania się od podatku akcyzowego lub jego nadużyciom.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Wyroby akcyzowe mogą być 
przemieszczane w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy na terytorium Wspólnoty:

1. Wyroby akcyzowe mogą być 
przemieszczane w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy między dwoma punktami
na terytorium Wspólnoty, także wtedy, gdy 
wyroby przepływają przez państwo lub 
terytorium trzecie:

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka uściśla warunki przepływu wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a – punkt ii

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ii) osoby fizycznej lub prawnej 
uprawnionej przez właściwe organy 
państwa członkowskiego przeznaczenia, 
na warunkach określonych przez te 
organy, do odbioru wyrobów akcyzowych 
przemieszczanych w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy i wysłanych 
z innego państwa członkowskiego, zwanej 
dalej „zarejestrowanym odbiorcą”;

(ii) siedziba „zarejestrowanego odbiorcy”;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta wynika z poprawek do art. 4.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) z miejsca importu do miejsc 
przeznaczenia, o których mowa w lit. a), 
jeśli wyroby są wysyłane przez osobę 
fizyczną lub prawną odpowiednio 
uprawnioną przez właściwe organy 
państwa członkowskiego importu, na 
warunkach określonych przez te organy, 
zwaną dalej „zarejestrowanym 
wysyłającym”.

(b) z miejsca importu do miejsc 
przeznaczenia lub zarejestrowanych 
odbiorców, o których mowa w lit. a), jeśli 
wyroby są wysyłane przez 
zarejestrowanego wysyłającego.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami do art. 4.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego 
wysyłki może, na warunkach ustalonych 
przez to państwo członkowskie, zezwolić 
wysyłającemu korzystającemu z systemu 
komputerowego na dokonanie podziału 
przepływu produktów energetycznych 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
na dwa lub więcej przepływy, pod 
warunkiem, że całkowita ilość wyrobów 
akcyzowych nie ulega zmianie.

Właściwy organ państwa członkowskiego 
wysyłki może, na warunkach ustalonych 
przez to państwo członkowskie, zezwolić 
wysyłającemu korzystającemu z systemu 
komputerowego na dokonanie podziału 
przepływu produktów energetycznych 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
na dwa lub więcej przepływy, pod 
warunkiem, że:

(a) całkowita ilość wyrobów akcyzowych 
nie ulega zmianie; oraz

(b) podział ma miejsce na terytorium 
państwa członkowskiego, które zezwala na 
taką procedurę.

Państwo członkowskie może również 
zastrzec, że taki podział nie może być 
dokonany na terytorium tego państwa.

Państwo członkowskie powiadamia 
Komisję, czy i na jakich warunkach 
zezwalają na podział wysyłek na ich 
terytorium. Komisja przekazuje tę 
informację innym państwom 
członkowskim. 

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wprowadza dwa warunki – (a) i (b) – jeśli „zarejestrowany wysyłający” zamierza 
dokonać podziału „danego” przepływu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dwa lub 
więcej przepływów, oraz zobowiązanie dotyczące państwa członkowskiego do powiadamiania 
Komisji o udzieleniu zezwolenia na podział wysyłek. 
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Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
uproszczone procedury w odniesieniu do 
przepływów w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy odbywających się w całości 
na ich terytorium.

Państwa członkowskie mogą ustanowić 
uproszczone procedury w odniesieniu do 
przepływów w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy odbywających się w całości 
na ich terytorium, w tym możliwość 
zniesienia wymogu elektronicznego 
nadzoru nad takim przepływami.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka wnosi dodatkowe zobowiązanie nałożone na państwo członkowskie umożliwiające 
zniesienie wymogu elektronicznego nadzoru nad takimi przepływami.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mogą w drodze 
porozumienia ustanowić uproszczone 
procedury do celów:

W drodze porozumienia i na warunkach 
określonych przez wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie 
można ustanowić uproszczone procedury 
do celów częstych i regularnych 
przepływów w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy, które mają miejsce na 
terytoriach co najmniej dwóch państw 
członkowskich.

(1) częstych i regularnych przepływów 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
pomiędzy określonymi podmiotami 
gospodarczymi w dwóch lub więcej 
państwach członkowskich;

Przepis ten obejmuje przemieszczenia 
dokonywane za pośrednictwem stałych 
rurociągów.

(2) częstych i regularnych przepływów 
w procedurze zawieszenia poboru akcyzy 
pomiędzy określonymi podmiotami 
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gospodarczymi w jednym państwie 
członkowskim przez terytorium innego 
państwa członkowskiego;
(3) przepływów w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy przez stałe rurociągi 
pomiędzy dwoma lub więcej państwami 
członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Przeredagowanie ma na celu uproszczenie procedury i aktu prawnego. 

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Akapit pierwszy ma zastosowanie do 
nabywanych przez osoby prywatne 
wyrobów akcyzowych innych niż wyroby 
tytoniowe również w przypadku, gdy 
wyroby są przewożone w imieniu tych 
osób prywatnych.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest wyeliminowanie możliwości niewłaściwego wykorzystywania 
wyrobów akcyzowych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów stosowania ust. 2 lit. e) 
państwa członkowskie mogą ustalić 
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orientacyjne poziomy wyłącznie jako 
formę dowodu. Orientacyjne poziomy 
ustalane są przynajmniej dla:
(a) wyrobów tytoniowych:
– papierosy – 800 sztuk
– cygaretki (cygara ważące nie więcej niż 
3 g każde) – 400 sztuk
– cygara – 200 sztuk
– tytoń – 1,0 kg;
(b) napojów alkoholowych:
– napoje spirytusowe – 10 l
– produkty pośrednich kategorii – 20 l
– wina (w tym maksymalnie 60 l win 
musujących) – 90 l
– piwa – 110 l.

Or. en

Uzasadnienie

Celem niniejszej poprawki jest utrzymanie limitów ilościowych ustanowionych w dyrektywie 
92/12/EWG, art. 9 ust. 2, aby przeciwdziałać przypadkom indywidualnego traktowania przez 
władze państwa członkowskiego. 

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 34 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) zarejestrować się w organach 
podatkowych państwa członkowskiego 
wysyłki wyrobów akcyzowych;

(a) zarejestrować się we właściwych
organach państwa członkowskiego wysyłki 
wyrobów akcyzowych i uzyskać od nich 
dokument identyfikacyjny;

Or. en

Uzasadnienie

Ten dodatkowy wymóg ma na celu ograniczenie nadużyć.
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Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 37 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, które wydały 
oznaczenia lub znaki, mogą jednak 
uzależnić zwrot, umorzenie lub zwolnienie 
zapłaconej lub wniesionej tytułem 
gwarancji kwoty od przedstawienia 
dowodu, że te oznaczenia lub znaki zostały 
usunięte lub zniszczone.

Or. en

Uzasadnienie

Ten dodatkowy warunek ma na celu sprecyzowanie procedury i szybkiego zwrotu kwoty 
zapłaconej lub wniesionej tytułem gwarancji, jeśli znaki lub oznaczenia wyrobów akcyzowych 
zostały usunięte lub zniszczone.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 42

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dyrektywa 92/12/EWG traci moc ze 
skutkiem od [1 kwietnia 2009 r.].

Dyrektywa 92/12/EWG traci moc ze 
skutkiem od dnia 1 kwietnia 2010 r.

Niemniej jednak, dyrektywa ta nadal 
obowiązuje w zakresie i do celów 
określonych w art. 43.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy 
odczytywać jako odesłania do niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji 
w załączniku.

Odesłania do uchylonej dyrektywy należy 
odczytywać jako odesłania do niniejszej 
dyrektywy, zgodnie z tabelą korelacji 
w załączniku.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejsza poprawka wprowadza istotną zmianę i należy ją rozpatrywać w połączeniu 
z poprawkami do art. 43. Poprawka przede wszystkim rozszerza o dodatkowy rok okres do 
wejścia w życie systemu EMCS i zakłada, że niektóre przepisy dyrektywy 92/12/EWG będą 
przez pewien czas nadal obowiązywały. 

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Do [dnia 31 grudnia 2009 r.] państwa 
członkowskie wysyłki mogą nadal 
zezwalać na rozpoczynanie przepływu 
wyrobów akcyzowych w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy na podstawie 
formalności wyszczególnionych w art. 15 
ust. 6 i art. 18 dyrektywy 92/12/EWG.

Do dnia 31 grudnia 2010 r. państwa 
członkowskie wysyłki mogą nadal 
zezwalać na rozpoczynanie przepływu 
wyrobów akcyzowych w procedurze 
zawieszenia poboru akcyzy na podstawie 
formalności wyszczególnionych w art. 15 
ust. 6 i art. 18 dyrektywy 92/12/EWG.

Or. en

Uzasadnienie

Proponuje się wydłużenie terminu rozpoczęcia stosowania dyrektywy i wprowadzenia systemu 
komputerowego o dodatkowy rok.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 43 – akapit 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepływy wyrobów akcyzowych 
rozpoczęte przed dniem 1 kwietnia 2010 r. 
są przeprowadzane i zamykane zgodnie 
z przepisami dyrektywy 92/12/EWG. 
Dyrektywy nie stosuje się do tych 
przepływów.

Or. en
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Uzasadnienie

Zmiana związana jest z poprawką do art. 43, akapit 1, i umożliwia rozwiązanie przejściowe.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie przyjmą 
i opublikują, najpóźniej do [dnia 28 lutego 
2009 r.], przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

1. Państwa członkowskie przyjmą 
i opublikują, najpóźniej do dnia 28 lutego 
2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy. Państwa 
członkowskie niezwłocznie przekażą 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami 
a niniejszą dyrektywą.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta spójna jest z poprawkami dotyczącymi okresu przejściowego.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 44 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od [dnia 1 kwietnia 2009 r.].

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia 1 kwietnia 2010 r.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami dotyczącymi okresu przejściowego.
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