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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Context

Prezenta propunere vizează în principal introducerea sistemului informatizat pentru circulaţia
şi controlul produselor supuse accizelor (EMCS) în sistemele fiscale ale statelor membre.
Această introducere este considerată necesară deoarece EMCS a fost introdus prin Decizia nr.
1152/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 iunie 2003 privind 
informatizarea circulaţiei şi controlului produselor supuse accizelor.1 Acesta este programat să 
intre în funcţiune începând cu aprilie 2009.

Potrivit Comisiei, principiul care va asigura eficacitatea EMCS va consta în înlocuirea 
documentului de însoţire actual pe suport de hârtie cu documentul administrativ în format 
electronic (e-AD). Se va crea astfel „un mediu comercial fără hârtie”.

Al doilea motiv pentru care este analizată propunerea este fiindcă dispoziţiile privind 
deplasările în regim suspensiv de accize trebuie adaptate. Propunerea va permite ca astfel de 
deplasări să fie operate conform procedurilor noului sistem. Comisia susţine că astfel va fi 
posibil un mediu „simplificat şi ... dând în acelaşi timp autorităţilor responsabile cu accizele 
posibilitatea de a adopta măsuri de control mai integrate, mai rapide şi mai orientate către 
riscuri” (COM (2008) 78, p.2). 

Din aceste două motive Comisia a decis să propună înlocuirea în totalitate a Directivei
92/12/CEE. 

Trebuie reamintit faptul că Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind 
regimul general al produselor supuse accizelor şi privind deţinerea, circulaţia şi monitorizarea 
acestor produse2 trebuie înlocuită cu propunerea în cauză, din cauza unui număr de aspecte
care au apărut între timp. Acestea sunt: luarea în considerare a noilor standarde şi concepte 
legislative; reformarea textului îmbunătăţind structura logică; simplificarea şi modernizarea 
procedurilor privind accizele.

2. Importanţa pentru ITRE 

În cadrul competenţelor sale, ITRE a susţinut întotdeauna că orice sistem fiscal introdus de CE 
cu acordul statelor membre ar trebui să îndeplinească următoarele obiective:

1. Creşterea eficienţei producţiei şi distribuţiei de bunuri şi servicii, în principal prin 
reducerea birocraţiei.

2. Îmbunătăţirea normelor existente şi adaptarea acestora la circumstanţele actuale, în special 
facilitarea procedurilor de monitorizare bazate pe riscuri pentru administraţiile naţionale.

                                               
1 JO L 162, 1.7.2003, p. 5.
2 JO L 76, 23.3.1992, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin Directiva 2004/106/CE 

(JO L 359, 4.12.2004, p. 30).
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3. Simplificarea procedurilor şi creşterea transparenţei pentru comerţul intracomunitar prin 
creşterea certitudinii juridice şi a imparţialităţii normelor.

4. Sistemul de încasare şi rambursare a accizelor nu ar trebui să permită apariţia de criterii 
discriminatorii şi ar trebui să evite dubla impozitare.

În principiu, nu se pot disocia principiile şi dispoziţiile fundamentale ale propunerii de 
competenţele specifice ale comisiei ITRE. Cu toate acestea, raportorul pentru aviz se 
concentrează, inter alia, asupra Capitolului III privind producerea, prelucrarea şi deţinerea, 
asupra Capitolului IV privind deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize şi 
asupra Capitolului VI privind marcarea şi micii producători de vin.

Capitolul III: Producere, prelucrare şi deţinere

Capitolul III cuprinde două articole, 14 şi 15, care au fost extrase din Directiva 92/12/CEE. 

În primul rând, propunerea face uz de procedurile suspensive descrise în Regulamentul (CE) 
nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar1.
Motivul este acela de a asigura coerenţa şi consistenţa. Însă Codul Vamal Comunitar este o 
legislaţie complexă a CE. 

Amendamentele propuse de raportorul pentru aviz caută să îmbunătăţească propunerea şi 
urmăresc să introducă măsuri de monitorizare adecvate în timp ce produsele supuse accizelor 
fac obiectul dispoziţiilor privind procedurile suspensive.

În al doilea rând, dispoziţia privind „antrepozitarul autorizat” este o dispoziţie legală 
importantă a acestei propuneri, întrucât acesta va fi „utilizat pentru producerea, prelucrarea 
şi deţinerea de produse accizabile, precum şi pentru primirea sau expedierea acestora în 
regim suspensiv” (articolul 14) şi întrucât activitatea „antrepozitarului autorizat” se desfăşoară 
în conformitate cu cinci prevederi ale statelor membre [articolul 15 alineatul (2)].

Amendamentele propuse de raportorul pentru aviz urmăresc să îmbunătăţească propunerea şi 
să simplifice normele, făcându-le totodată obligatorii, pentru a preveni evaziunea şi abuzul.

Capitolul IV: Deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize

Acest capitol este important pentru ITRE, întrucât stabileşte dispoziţiile de bază şi procedurile 
care se aplică deplasării produselor accizabile în regim suspensiv de accize în cadrul 
sistemului informatizat pentru circulaţia şi controlul produselor supuse accizelor (EMCS). 

Trebuie menţionat că acest capitol este în întregime nou şi mai curând inovator datorită 
introducerii documentului administrativ în format electronic. Capitolul stabileşte, în esenţă, 
un regim nou şi merită o atenţie deosebită. Amendamentele propuse de raportorul pentru aviz 
pot fi considerate îmbunătăţiri ale propunerii, întrucât clarifică responsabilităţile instituţiilor în 
cauză şi ale agenţilor implicaţi.

Capitolul VI: Marcarea şi micii producători de vin
                                               
1 JO L 302, 19.10.1992, p. 1). Regulament modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 

(JO L 363, 20.12.2006, p. 1).
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Şi acest capitol este important pentru ITRE, deoarece, în ceea ce priveşte aplicarea de mărci, 
dispunem de acum de o alegere simplă. Statele membre sunt obligate să aplice pe „produsele 
accizabile” fie o marcă fiscală, fie o marcă naţională de identificare. Această aplicare are un 
rol dublu. Ea urmăreşte să îmbunătăţească libera circulaţie a produselor accizabile, precum şi 
să evite dubla impozitare. Raportorul pentru aviz propune un amendament în acest sens.

Articolul 38 permite statelor membre să scutească micii producători de vin de obligaţiile 
prevăzute în capitolele III şi IV. Autorul este mulţumit de acest fapt.

Alte amendamente

Raportorul pentru aviz a propus o serie de amendamente la articolul 4 privind definiţiile, 
pentru a îmbunătăţi coerenţa şi a simplifica propunerea.

În plus, raportorul pentru aviz introduce o serie de amendamente privind data abrogării 
Directivei 92/12/CEE şi data de intrare în vigoare a prezentei propuneri. Aceste amendamente 
urmăresc realizarea unui compromis între propunerea optimistă a Comisiei şi realitatea cu 
care se confruntă autorităţile naţionale în efortul de a pune în aplicare un nou instrument 
juridic în domeniul accizelor.

AMENDAMENTE

Comisia pentru industrie, cercetare şi energie recomandă Comisiei pentru afaceri economice 
şi monetare, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de directivă
Considerentul 28a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(28a) În cazul produselor supuse accizelor 
deoarece sunt achiziţionate de persoane 
particulare pentru uz propriu şi 
transportate de acestea, ar trebui
specificată cantitatea de produse
accizabile achiziţionate.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui examinat împreună cu amendamentul depus la articolul 30. Se 
urmăreşte stabilirea de niveluri orientative pentru produsele din tutun şi băuturile alcoolice.
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Amendamentul 2

 Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) „importul de produse supuse 
accizelor” înseamnă pătrunderea de 
produse accizabile pe teritoriul comunitar, 
în afara cazului în care produsele în 
cauză au fost incluse, în momentul 
intrării pe teritoriul Comunităţii, într-o 
procedură vamală suspensivă sau un 
regim vamal suspensiv, precum şi 
scoaterea de produse accizabile dintr-o 
astfel de procedură sau dintr-un astfel de 
regim;

Or. en

Justificare

Acest amendament urmăreşte, de asemenea, să clarifice definiţia în cauză folosită în câteva 
articole, mai precis în articolul 7 alineatul (2).

Amendamentul 3

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4b) „destinatar înregistrat” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică autorizată de 
către autorităţile competente din statul 
membru de destinaţie să primească, în 
condiţiile impuse de autorităţile în cauză, 
produse accizabile care circulă în regim 
suspensiv de accize şi care au fost 
expediate dintr-un alt stat membru;

Or. en
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Justificare

Există doi termeni: „destinatar înregistrat” (care primeşte produsele accizabile) şi 
„expeditor înregistrat” (care expediază produsele accizabile) care pot crea confuzii în cazul 
în care sunt utilizaţi ca atare în articolele în cauză. Se propune, prin urmare, definirea lor la 
locul potrivit în acest instrument juridic.

Amendamentul 4

Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4c) „expeditor înregistrat” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică autorizată de 
către autorităţile competente din statul 
membru de import să expedieze, în
condiţiile impuse de autorităţile în cauză, 
produse accizabile aflate în regim 
suspensiv de accize în momentul punerii
lor în libera circulaţie în conformitate cu 
Regulamentul (CE) nr. 450/2008 al 
Parlamentului European şi al Consiliului 
din 23 aprilie 2008 de stabilire a Codului
Vamal Comunitar (Codul Vamal 
Modernizat)1;
1  JO L 145, 4.6.2008, p. 1.

Or. en

Justificare

A se vedea justificarea privind articolul 4 punctul 4a (nou).
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Amendamentul 5

 Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4d) „antrepozitar autorizat” înseamnă o 
persoană fizică sau juridică autorizată de 
către autorităţile competente ale unui stat 
membru să producă, să prelucreze, să 
deţină, să primească sau să expedieze 
produse accizabile în cadrul desfăşurării 
activităţii atunci când este suspendată 
obligaţia de a plăti accize în cadrul unui 
regim suspensiv de accize;

Or. en

Justificare

Trimiterea la „antrepozitarul autorizat” se găseşte, în principal, în articolul 15, însă este 
relativ neclară şi în locul nepotrivit. Prin urmare, definiţia în cauză urmăreşte să îndrepte 
această situaţie. 

Amendamentul 6

 Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4e) „antrepozit fiscal” înseamnă locul 
unde produsele accizabile supuse unui 
regim suspensiv de accize sunt produse, 
prelucrate, ţinute, primite sau expediate 
de către un antrepozitar autorizat în 
cadrul desfăşurării activităţii sale şi care 
trebuie să îndeplinească anumite condiţii 
stabilite de către autorităţile competente 
ale statului membru în care este amplasat
antrepozitul fiscal;

Or. en
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Justificare

Termenul „antrepozit fiscal” astfel cum este definit în articolul 14 alineatul (3) poate crea 
confuzie, motiv pentru care a fost propus acest amendament. Locul său este în articolul 4.

Amendamentul 7

 Propunere de directivă
Articolul 4 – punctul 4f (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4f) „loc de import” înseamnă locul în 
care se află produsele în momentul 
punerii lor în liberă circulaţie în 
conformitate cu Regulamentul (CE) nr.
450/2008.

Or. en

Justificare

Clarifică noţiunea de „loc de import” din motive juridice.

Amendamentul 8

 Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) importul de produse accizabile. (c) importul de produse accizabile, inclusiv 
importul neregulamentar, exceptând 
cazul în care produsele sunt incluse, în 
momentul importării, într-un regim 
suspensiv de accize.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmăreşte să clarifice circumstanţele aplicabile importului de produse 
accizabile. A se vedea, de asemenea, amendamentul la articolul 4 privind definiţiile. 
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Amendamentul 9

 Propunere de directivă
Articolul 7 – alineatul 4 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Distrugerea totală sau pierderea 
iremediabilă a produselor accizabile, 
inclusiv pierderi care sunt inerente naturii 
produselor în cauză, nu sunt considerate 
ca eliberare pentru consum.

(4) Distrugerea totală sau pierderea 
iremediabilă a produselor accizabile în 
cauză se dovedeşte într-un mod considerat 
satisfăcător de autorităţile competente din 
statele membre în care a avut loc 
distrugerea totală sau pierderea 
iremediabilă.

Pierderea sau distrugerea produselor 
accizabile în cauză se dovedeşte într-un 
mod considerat satisfăcător de autorităţile 
competente.

În cazul în care, pentru o deplasare în 
regim suspensiv de accize, nu se poate 
stabili unde a avut loc distrugerea totală 
sau pierderea iremediabilă, se consideră 
că a avut loc în statul membru în care a 
fost constatată.

În sensul primului paragraf, produsele 
sunt iremediabil pierdute atunci când 
devin inutilizabile pentru orice persoană.

Statele membre pot condiţiona distrugerea 
intenţionată a produselor aflate în regim 
suspensiv de accize de obţinerea unei 
aprobări prealabile din partea 
autorităţilor competente.

Or. en

Justificare

Acest amendament trebuie examinat împreună cu amendamentele la articolul 9. Acesta 
prevede reformularea parţială şi clarifică situaţiile în care distrugerea produselor în regim 
suspensiv de accize este supusă obţinerii unei aprobări prealabile din partea autorităţilor 
naţionale. 

Amendamentul 10

 Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 1 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care, pe parcursul unei 
deplasări în regim suspensiv de accize, a 
survenit o neregulă care a dus la eliberarea
pentru consum a produselor accizabile şi 

(1) În cazul în care, pe parcursul unei 
deplasări în regim suspensiv de accize, a 
survenit o neregulă care a dus la o
eliberare pentru consum a produselor 
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nu este posibil să se determine unde a avut 
loc eliberarea pentru consum, se consideră 
că aceasta a avut loc în statul membru de 
expediţie.

accizabile, în conformitate cu articolul 7 
alineatul (2) litera (a), şi nu este posibil să 
se determine unde a avut loc eliberarea 
pentru consum, se consideră că aceasta a 
avut loc în statul membru de expediţie şi în 
momentul în care a fost constatată 
neregula.
În cazul în care produsele accizabile în 
regim suspensiv de accize nu ajung la 
destinaţie, iar neregula în cauză, care a 
condus la o eliberare pentru consum în 
conformitate cu articolul 7 alineatul (2) 
litera (a), nu a fost constatată, se 
consideră că eliberarea pentru consum a 
avut loc în statul membru în care şi în 
momentul în care sunt găsite produsele 
accizabile.

Cu toate acestea, dacă înainte de expirarea 
unei perioade de trei ani de la data la care a 
început deplasarea în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (1) se stabileşte în ce 
stat membru a avut loc de fapt eliberarea 
pentru consum, statul membru în cauză 
informează autorităţile competente din 
statul membru de expediţie.

Cu toate acestea, dacă înainte de expirarea 
unei perioade de trei ani de la data la care a 
început deplasarea în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (1) se stabileşte în ce 
stat membru a avut loc de fapt eliberarea
pentru consum, se consideră că eliberarea 
pentru consum a avut loc în statul
membru în cauză care informează 
autorităţile competente din statul membru 
de constatare sau expediţie.

În cazul în care acciza a fost percepută de 
statul membru de expediţie, este 
rambursată sau restituită de îndată ce s-a 
furnizat o dovadă a colectării sale de către 
celălalt stat membru.

În cazul în care acciza a fost percepută de 
statul membru de constatare sau expediţie, 
este rambursată sau restituită de îndată ce 
s-a furnizat o dovadă a eliberării pentru 
consum în celălalt stat membru.

Or. en

Justificare

Acest amendament aduce clarificări în formulare şi defineşte cazul în care produsele 
accizabile aflate în regim suspensiv de accize nu ajung la destinaţie din cauza unei nereguli.
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Amendamentul 11

 Propunere de directivă
Articolul 9 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În sensul alineatului (1), o neregulă 
înseamnă o situaţie în care deplasarea nu 
s-a încheiat în conformitate cu articolul 19 
alineatul (2).

(3) În sensul alineatului (1), o neregulă 
înseamnă o situaţie, alta decât cea
menţionată la articolul 7 alineatul (4), în 
care o deplasare sau o parte a unei 
deplasări nu s-a încheiat în conformitate cu 
articolul 19 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Această clarificare ar trebui examinată împreună cu amendamentul la articolul 7 alineatul 
(4) şi la articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul 12

 Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se consideră că producerea, 
prelucrarea şi deţinerea de produse 
accizabile are loc în regim suspensiv de 
accize doar dacă activităţile în cauză se 
desfăşoară în locaţii autorizate în temeiul 
alineatului (3).

(2) Producerea, prelucrarea şi deţinerea de 
produse accizabile, în cazul în care acciza 
nu s-a plătit, are loc într-un antrepozit
fiscal.

Or. en

Justificare

Acest amendament ar trebui examinat împreună cu amendamentul în care se defineşte 
noţiunea de „antrepozit fiscal” şi urmăreşte să elimine formulările care pot crea confuzii.  
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Amendamentul 13

 Propunere de directivă
Articolul 14 – alineatul 3 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Autorităţile competente ale statelor 
membre autorizează ca „antrepozite 
fiscale” locaţii care urmează să fie 
utilizate pentru producerea, prelucrarea şi 
deţinerea de produse accizabile, precum şi 
pentru primirea sau expedierea acestora 
în regim suspensiv de accize.

eliminat

Or. en

Justificare

Reiese din amendamentele la articolul 4.

Amendamentul 14

 Propunere de directivă
Articolul 15 – alineatul 1 - paragrafele 2 şi 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea nu se poate refuza din motivul 
unic că persoana fizică sau juridică este 
stabilită în alt stat membru şi intenţionează 
să exploateze antrepozitul fiscal printr-o 
reprezentanţă sau o sucursală deschisă în 
statul membru care emite autorizaţia.

Autorizarea este supusă condiţiilor 
stabilite de autorităţi în scopul prevenirii 
oricăror evaziuni sau abuzuri posibile. 
Autorizarea nu se poate, însă, refuza din 
motivul unic că persoana fizică sau juridică 
este stabilită în alt stat membru.

Autorizaţia acoperă activităţile prevăzute 
la articolul 14 alineatul (3).

Or. en

Justificare

Reiese din amendamentul la articolul 14 alineatul (3) şi clarifică necesitatea de preîntâmpina
orice abuz sau evaziune a accizelor.
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Amendamentul 15

 Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Produsele accizabile pot fi deplasate în 
regim suspensiv de accize pe teritoriul 
Comunităţii:

1. Produsele accizabile pot fi deplasate în 
regim suspensiv de accize între două 
puncte de pe teritoriul Comunităţii, 
inclusiv în cazul în care deplasarea se 
face printr-o ţară terţă sau printr-o 
regiune dintr-o ţară terţă:

Or. en

Justificare

Amendamentul precizează condiţiile pentru deplasarea produselor accizabile în regim 
suspensiv de accize.

Amendamentul 16

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera a – punctul ii

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ii) o persoană fizică sau juridică 
autorizată de autorităţile competente din 
statul membru de destinaţie, în condiţiile 
stabilite de autorităţile în cauză, să 
primească produse accizabile care se 
deplasează în regim suspensiv de acciză 
expediate din alt stat membru, denumită 
în continuare „destinatar înregistrat”;

(ii) locaţiile unui destinatar înregistrat;

Or. en

Justificare

Reiese din amendamentele la articolul 4.
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Amendamentul 17

Propunere de directivă
Articolul 16 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) de la locul de import către oricare 
dintre destinaţiile menţionate la litera (a), 
în cazul în care produsele în cauză sunt 
expediate de o persoană fizică sau juridică 
autorizată în acest sens de autorităţile 
competente din statul membru în care are 
loc importul, în condiţiile stabilite de 
autorităţile în cauză, denumită în 
continuare „expeditor înregistrat”.

(b) de la locul de import către oricare 
dintre destinaţiile sau expeditorii
menţionaţi la litera (a), în cazul în care 
produsele în cauză sunt expediate de un
expeditor înregistrat.

Or. en

Justificare

În conformitate cu amendamentele la articolul 4.

Amendamentul 18

Propunere de directivă
Articolul 22

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autoritatea competentă din statul membru 
de expediţie poate permite, în condiţiile 
stabilite de statul membru în cauză, ca 
expeditorul, prin intermediul sistemului 
informatizat, să divizeze o deplasare de 
produse energetice în regim suspensiv de 
accize în două sau mai multe deplasări, cu 
condiţia să nu se modifice cantitatea totală 
de produse accizabile.

Autoritatea competentă din statul membru 
de expediţie poate permite, în condiţiile 
stabilite de statul membru în cauză, ca 
expeditorul, prin intermediul sistemului 
informatizat, să divizeze o deplasare de 
produse energetice în regim suspensiv de 
accize în două sau mai multe deplasări, cu 
condiţia ca:

(a) să nu se modifice cantitatea de produse 
accizabile; şi

(b) divizarea să aibă loc pe teritoriul unui 
stat membru care permite astfel de 
proceduri.

De asemenea, statele membre pot dispune 
ca asemenea divizări să fie interzise pe 

Statele membre comunică Comisiei dacă 
şi în ce condiţii permit divizarea



PA\734354RO.doc 16/22 PE409.634v01-00

RO

propriul teritoriu. produselor pe propriul teritoriu. Comisia
transmite aceste informaţii celorlalte state 
membre.

Or. en

Justificare

Amendamentul introduce două condiţii – (a) şi (b) – pentru cazul în care „expeditorul”
doreşte să împartă „o” deplasare în regim suspensiv în două sau mai multe deplasări, 
precum şi obligaţia statelor membre de a informa Comisia cu privire la divizarea autorizată a 
produselor.  

Amendamentul 19

Propunere de directivă
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre pot stabili proceduri 
simplificate în ceea ce priveşte deplasările 
în regim suspensiv de accize care se 
desfăşoară integral pe propriul teritoriu.

Statele membre pot stabili proceduri 
simplificate în ceea ce priveşte deplasările 
în regim suspensiv de accize care se 
desfăşoară integral pe propriul teritoriu,
inclusiv posibilitatea de a renunţa la 
supravegherea electronică a deplasărilor 
în cauză.

Or. en

Justificare

Aceasta este o obligaţie suplimentară impusă statelor membre, care le permite să renunţe la 
supravegherea electronică atunci când este cazul.

Amendamentul 20

Propunere de directivă
Articolul 29

Textul propus de Comisie Amendamentul

Printr-un acord, statele membre în cauză 
pot stabili proceduri simplificate pentru 
următoarele deplasări în regim suspensiv 

Printr-un acord şi în condiţiile stabilite de 
toate statele membre implicate, se pot 
stabili proceduri simplificate pentru 
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de accize: deplasări frecvente şi regulate în regim 
suspensiv de accize care au loc pe 
teritoriile a două sau mai multe state 
membre.

(1) deplasări frecvente şi regulate între 
anumiţi agenţi economici din două sau 
mai multe state membre;

Această dispoziţie vizează de asemenea 
deplasările prin conducte fixe.

(2) deplasări frecvente şi regulate între 
anumiţi agenţi economici dintr-un singur 
stat membru, prin alt stat membru;
(3) deplasări prin conducte fixe între două 
sau mai multe state membre.

Or. en

Justificare

Aceasta este o reformare menită să simplifice procedura şi actul legal. 

Amendamentul 21

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În ceea ce priveşte alte produse accizabile 
în afara tutunului prelucrat achiziţionat 
de persoane particulare, primul paragraf 
se aplică, de asemenea, şi în cazul în care 
produsele sunt transportate în contul 
persoanelor particulare.

eliminat

Or. en

Justificare

Acest amendament urmăreşte să elimine posibilitatea folosirii frauduloase a produselor 
accizabile.
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Amendamentul 22

Propunere de directivă
Articolul 30 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În scopul aplicării alineatului 2 litera 
(e), statele membre pot stabili niveluri 
orientative, exclusiv ca element doveditor. 
Aceste niveluri orientative nu pot fi mai 
mici decât:
(a) pentru produse din tutun:
- ţigarete - 800 de bucăţi
- ţigări de foi (trabucuri cu o greutate mai 
mică de sau egală cu 3 g fiecare) - 400 de 
bucăţi
- trabucuri - 200 de bucăţi
- tutun pentru fumat - 1,0 kg;
(b) pentru băuturi alcoolice:
- băuturi spirtoase - 10 l
- produse intermediare - 20 l
- vinuri (inclusiv o cantitate maximă de 60 
l de vinuri spumante) - 90 l
- bere - 110 l.

Or. en

Justificare

Acest amendament urmăreşte să menţină nivelurile cantitative stabilite în articolul 9 alineatul 
(2) din Directiva 92/12/CEE pentru a preveni orice tratament discreţionar din partea 
autorităţilor statelor membre. 

Amendamentul 23

 Propunere de directivă
Articolul 34 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) se înregistrează la autorităţile fiscale (a) se înregistrează la autorităţile 
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din statul membru de expediţie al 
produselor accizabile;

competente din statul membru de expediţie 
al produselor accizabile şi obţine un 
document de identificare de la autorităţile 
în cauză;

Or. en

Justificare

Această prevedere suplimentară urmăreşte să limiteze abuzurile.

Amendamentul 24

 Propunere de directivă
Articolul 37 – alineatul 3 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre care au emis marcajele 
sau mărcile pot solicita pentru 
rambursarea, expedierea sau returnarea 
sumei plătite sau depuse ca garanţie 
prezentarea unei dovezi privind 
distrugerea sau îndepărtarea acestora.

Or. en

Justificare

Condiţia adăugată urmăreşte să clarifice procedura şi să grăbească rambursarea unei sume 
plătite sau depuse ca garanţie pentru cazul în care marcajele sau mărcile de pe produsele 
supuse accizelor au fost distruse sau îndepărtate.

Amendamentul 25

 Propunere de directivă
Articolul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

Directiva 92/12/CEE se abrogă de la [1 
aprilie 2009].

Directiva 92/12/CEE se abrogă de la 1 
aprilie 2010.

Cu toate acestea, Directiva 92/12/CEE se 
aplică în continuare în limitele şi în 
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scopurile stabilite la articolul 43.
Trimiterile la directiva abrogată se 
interpretează ca trimiteri la prezenta 
directivă şi se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondenţă din anexă.

Trimiterile la directiva abrogată se 
interpretează ca trimiteri la prezenta 
directivă şi se citesc în conformitate cu 
tabelul de corespondenţă din anexă.

Or. en

Justificare

Acest amendament reprezintă o modificare importantă şi ar trebui examinat împreună cu 
amendamentele propuse la articolul 43. Acesta permite, în principiu, acordarea a încă un an 
înainte de intrarea în funcţiune a noului sistem EMCS, unele dispoziţii ale Directivei
92/12/CEE aplicându-se în continuare pentru o perioadă. 

Amendamentul 26

 Propunere de directivă
Articolul 43 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Până la [31 decembrie 2009], statele 
membre de expediţie pot continua să 
permită iniţierea deplasărilor de produse 
accizabile în regim suspensiv de accize pe 
baza formalităţilor stabilite la articolul 15 
alineatul (6) şi la articolul 18 din Directiva 
92/12/CEE.

Până la 31 decembrie 2010, statele membre 
de expediţie pot continua să permită 
iniţierea deplasărilor de produse accizabile 
în regim suspensiv de accize pe baza 
formalităţilor stabilite la articolul 15 
alineatul (6) şi la articolul 18 din Directiva 
92/12/CEE.

Or. en

Justificare

Este propusă prelungirea cu un an a termenului limită de punere în aplicare a directivei şi de 
intrare în funcţiune a sistemului informatizat.
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Amendamentul 27

 Propunere de directivă
Articolul 43 – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Deplasările de produse accizabile 
începute înainte de 1 aprilie 2010 vor fi 
efectuate şi descărcate în conformitate cu
dispoziţiile Directivei 92/12/CEE. 
Prezenta directivă nu se aplică acestor 
deplasări.

Or. en

Justificare

Reiese din amendamentul la articolul 43 Alineatul (1), care prevede adoptarea unor măsuri 
de tranziţie.

Amendamentul 28

 Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Statele membre adoptă şi publică până la 
28 februarie 2009 actele cu putere de lege 
şi actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică fără întârziere Comisiei 
textul dispoziţiilor respective şi un tabel de 
corespondenţă între dispoziţiile respective
şi prezenta directivă.

1. Statele membre adoptă şi publică până la 
28 februarie 2010 actele cu putere de lege 
şi actele administrative necesare pentru a 
se conforma prezentei directive. Statele 
membre comunică fără întârziere Comisiei 
textul acestor acte şi un tabel de 
corespondenţă între respectivele acte şi 
prezenta directivă.

Or. en

Justificare

Acest amendament este conform cu amendamentele privind perioada de tranziţie.
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Amendamentul 29

Propunere de directivă
Articolul 44 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre aplică aceste dispoziţii
începând cu [1 aprilie 2009].

Statele membre aplică aceste dispoziţii 
începând cu 1 aprilie 2010.

Or. en

Justificare

Acest amendament este conform cu amendamentele privind perioada de tranziţie.
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