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KORTFATTAD MOTIVERING

1. Bakgrund

Det huvudsakliga syftet med kommissionens förslag är att införa systemet för kontroller av 
förflyttningar av punktskattepliktiga varor (EMCS) i medlemsstaternas skattesystem.
Detta är nödvändigt eftersom EMCS inrättades genom Europaparlamentets och rådets beslut 
(EG) nr 1152/2003 av den 16 juni 2003 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och 
kontroller av punktskattepliktiga varor.1 Systemet beräknas tas i bruk i april 2009.

Den princip som kommer att göra EMCS effektivt är enligt kommissionen att det nuvarande 
åtföljande pappersdokumentet ersätts av ett elektroniskt administrativt dokument (e-AD). 
Vi kommer på så sätt att få papperslösa villkor för handeln.

En andra anledning till förslaget är att bestämmelserna om flyttning av varor med 
punktskatteuppskov måste anpassas så att sådana flyttningar kan omfattas av det nya 
systemets förfaranden. Kommissionen hävdar således att detta kommer att ge enklare
förfaranden och samtidigt göra det möjligt för punktskattemyndigheterna att tillämpa mer 
integrerade, snabbare och riskfokuserade kontrollmetoder (KOM(2008)0078, s. 2).

Detta är de två huvudskälen till att kommissionen föreslår att direktiv 92/12/EEG ersätts i sin 
helhet. 

Det bör erinras om att rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler 
för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor2

måste ersättas av det aktuella förslaget på grund av ett antal andra frågor som uppkommit 
under mellantiden. 

Det gäller hänsyn till nya lagstiftningsstandarder och begrepp, omarbetning av texten för att 
förbättra den logiska strukturen och förenkling och modernisering av 
punktskatteförfarandena.

2. Industriutskottets intresse 

Mot bakgrund av industriutskottets ansvarsområde har utskottet alltid ansett att skattesystem 
som införs av EG med medlemsstaternas medgivande bör uppfylla följande mål:

1. De bör öka effektiviteten när det gäller produktion och distribution av varor och tjänster, 
framför allt genom minskad byråkrati.

2. De bör förbättra befintliga regler och anpassa dem till rådande förhållanden och framför 
allt underlätta de nationella myndigheternas riskbaserade övervakningsförfaranden.

                                               
1 EUT L 162, 1.7.2003, s. 5.
2 EGT L 76, 23.3.1992, s. 1. Direktiv senast ändrat genom direktiv 2004/106/EG (EUT L 359, 4.12.2004, 

s. 30).
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3. De bör förenkla förfarandena och öka insynen i samband med handel inom gemenskapen 
genom att öka rättssäkerheten och garantera rättvisa bestämmelser.

4. Systemet för uppbörd och återbetalning av skatt får inte medföra diskriminerande kriterier 
och det bör förhindra dubbelbeskattning. 

I princip ingår de underliggande principerna och bestämmelserna i förslaget 
i industriutskottets särskilda ansvarsområde. Trots det har föredraganden koncentrerat sig på 
bland annat kapitel III om tillverkning, bearbetning och innehav, kapitel IV om flyttning av 
punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov och kapitel VI om märkning och små 
vinproducenter.

Kapitel III om tillverkning, bearbetning och innehav

Kapitel III består av två artiklar, 14 och 15, som är hämtade från direktiv 92/12/EEG. 

För det första lånar förslaget de undantagsförfaranden som fastställs i rådets förordning 
(EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.1

Det finns ett skäl till detta, nämligen att bevara konsekvens och enhetlighet. Men 
gemenskapens tullkodex är en komplex EG-lag. 

Syftet med föredragandens ändringsförslag är att förbättra förslaget och att säkerställa 
lämplig övervakning av punktskattebelagda varor medan de omfattas av bestämmelserna för 
undantagsförfaranden.

För det andra är bestämmelsen i förslaget om ”godkänd lagerhavare” mycket viktig i rättsligt
hänseende eftersom lagerhavarens lokaler kommer att användas ”för tillverkning, bearbetning 
och innehav av punktskattebelagda varor, samt för mottagande och avsändande av sådana 
varor, som omfattas av ett uppskovsförfarande” (artikel 14) och eftersom den ”godkända 
lagerhavaren” ska godkännas av medlemsstaterna enligt fem krav (artikel 15.2).

De ändringsförslag som föredraganden har lagt fram syftar till att förbättra förslaget genom att 
göra reglerna enklare och ändå mer bindande för att förhindra skatteundandragande och 
missbruk.

Kapitel IV om flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov

Detta kapitel är viktigt för industriutskottet eftersom man här fastställer de grundläggande 
bestämmelser och förfaranden som ska tillämpas för flyttning av punktskattebelagda varor 
med punktskatteuppskov enligt systemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga 
varor (EMCS). 

Det bör framhållas att kapitlet är helt nytt och ganska nyskapande genom att ett elektroniskt 
administrativt dokument införs. I detta kapitel fastställs en ny ordning som förtjänar att 
studeras noga. Föredragandens ändringsförslag kan ses som förbättringar av förslaget 
eftersom de klargör de berörda institutionernas och de berörda aktörernas ansvar.

                                               
1 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1. Förordning senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 363, 

20.12.2006, s. 1).
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Kapitel VI om märkning och små vinproducenter

Detta kapitel är också viktigt för industriutskottet eftersom vi nu får ett enkelt val när det 
gäller anbringande av märkning. Medlemsstaterna ska endera sätta ett skattemärke på 
”punktskattebelagda varor” eller förse varorna med ett nationellt identifieringsmärke. Denna 
märkning har en dubbel funktion. Den ska underlätta den fria rörligheten för 
punktskattebelagda varor och förhindra dubbelbeskattning. Föredraganden har lagt fram ett 
ändringsförslag.

I artikel 38 ges medlemsstaterna rätt att undanta små vinproducenter från kraven i kapitlen III 
och IV. Föredraganden välkomnar detta.

Övriga ändringsförslag

Föredraganden har lagt fram ett antal ändringsförslag till artikel 4 om definitioner för att 
förenkla förslaget och göra det mer logiskt.

Dessutom har föredraganden lagt fram några ändringsförslag om datum för upphävande av 
direktiv 92/12/EEG och det aktuella förslagets ikraftträdande. Han har försökt hitta en 
kompromiss mellan kommissionens optimistiska förslag och den verklighet som de nationella 
myndigheterna står inför när de ska tillämpa nya rättsliga instrument på punktskatteområdet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för ekonomi och 
valutafrågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till direktiv
Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28a) När det gäller varor som omfattas 
av punktskatt eftersom de förvärvats av 
enskilda personer för deras eget bruk och 
transporterats av dem bör kvantiteten
punktskattepliktiga varor preciseras.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 30. Syftet är att 
fastställa referensnivåer för tobaksvaror och alkoholdrycker.
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Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) import av punktskattebelagda varor: 
införande av punktskattebelagda varor på
gemenskapens territorium för 
punktskattebelagda varor, om inte de 
punktskattebelagda varorna vid 
införandet i gemenskapen hänförts till ett 
suspensivt tullförfarande, samt 
frisläppande av punktskattebelagda varor 
från ett sådant suspensivt tullförfarande,

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att tydliggöra den definition som används i flera artiklar, 
bland annat i artikel 7.2.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4b) registrerad mottagare: en fysisk eller 
juridisk person som av 
destinationsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter fått tillstånd att, på de villkor 
som dessa myndigheter angett, ta emot 
punktskattebelagda varor som avsänts 
från en annan medlemsstat enligt 
uppskovsreglerna,

Or. en
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Motivering

Det finns två termer: ”registrerad mottagare” (vid mottagandet av punktskattebelagda varor) 
och ”registrerad avsändare” (vid avsändandet av punktskattebelagda varor) som kan leda till 
förvirring om de behålls såsom de formulerats enligt förslaget i de aktuella artiklarna. 
Genom ändringsförslaget definieras de på rätt plats i rättsakten.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) registrerad avsändare: en fysisk eller 
juridisk person som av de behöriga 
myndigheterna i importmedlemsstaten, på 
de villkor som dessa myndigheter angett, 
fått tillstånd att avsända 
punktskattebelagda varor som omfattades 
av ett uppskovsförfarande när dessa 
övergick till fri omsättning, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 450/2008 av 
den 23 april 2008 om fastställande av en 
tullkodex för gemenskapen 
(Moderniserad tullkodex)1

,
1 EUT L 145, 4.6.2008, s. 1.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till artikel 4 – led 4a (nytt).

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4d) godkänd lagerhavare: en fysisk eller 
juridisk person som av en medlemsstats 
behöriga myndigheter fått tillstånd att 
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tillverka, bearbeta, förvara, ta emot och 
avsända punktskattebelagda varor inom 
ramen för sin affärsverksamhet, varvid 
punktskatten är vilande enligt ett 
uppskovsförfarande,

Or. en

Motivering

Hänvisningen till ”godkänd lagerhavare” görs främst i artikel 15, men den är ganska otydlig 
och även felplacerad. Definitionen ovan syftar till att åtgärda detta. 

Ändringsförslag 6

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4e (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4e) skatteupplag: en plats där 
punktskattebelagda varor som omfattas av 
ett uppskovsförfarande tillverkas, 
bearbetas, förvaras, mottas eller avsänds 
av en godkänd lagerhavare inom ramen 
för dennes affärsverksamhet, enligt de 
särskilda villkor som fastställts av de 
behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där skatteupplaget är beläget,

Or. en

Motivering

Termen ”skatteupplag” som den definieras i artikel 14.3 kan leda till förvirring, därav detta 
ändringsförslag. Definitionen bör placeras i artikel 4.
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Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Artikel 4 – led 4f (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4f) platsen för importen: den plats där 
varorna befinner sig när de frisläpps för 
övergång till fri omsättning i enlighet med 
förordning (EG) nr 450/2008.

Or. en

Motivering

Ett tydliggörande av uttrycket ”platsen för importen” av rättsliga skäl.

Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) punktskattebelagda varor importeras. c) punktskattebelagda varor importeras,
vilket även omfattar otillåten import, om 
inte de punktskattebelagda varorna 
omedelbart vid importen hänförts till ett 
uppskovsförfarande.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att klargöra omständigheterna för import av 
punktskattebelagda varor. Se även ändringsförslaget till artikel 4 om definitioner. 
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Ändringsförslag 9

Förslag till direktiv
Artikel 7 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Punktskattebelagda varor ska inte anses 
ha släppts för konsumtion om de förstörs 
fullständigt eller går helt förlorade, även 
förluster som är ofrånkomliga med 
hänsyn till varornas beskaffenhet.

4. Om de punktskattebelagda varorna 
i fråga förstörs fullständigt eller går helt 
förlorade ska detta på ett tillfredsställande 
sätt kunna påvisas för de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat där 
förstörelsen eller förlusten inträffade.

Det ska på ett tillfredsställande sätt kunna 
påvisas för de behöriga myndigheterna att 
de punktskattebelagda varorna i fråga 
förstörts eller förlorats.

Om det vid flyttning av varor som 
omfattas av ett uppskovsförfarande inte är 
möjligt att avgöra var de förstörts 
fullständigt eller gått helt förlorade ska 
detta anses ha skett i den medlemsstat där 
upptäckten gjordes.

För tillämpningen av första stycket ska 
varor anses ha gått helt förlorade när de 
har gjorts oanvändbara för var och en.

Medlemsstaterna får ställa som villkor för 
avsiktlig förstörelse av varor som omfattas 
av ett uppskovsförfarande att de behöriga 
myndigheterna i förväg har godkänt detta.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bör ses i relation till ändringsförslagen till artikel 9. Det innebär en delvis 
omarbetning och förtydligar de fall när nationella myndigheter kan låta förstöra varor som 
omfattas av ett uppskovsförfarande. 

Ändringsförslag 10

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en oegentlighet har ägt rum under 
flyttning med punktskatteuppskov och 
punktskattebelagda varor därför släppts för 
konsumtion utan att det kan avgöras var 
frisläppandet för konsumtion skedde, ska 
det anses ha skett 

1. Om en oegentlighet har ägt rum under 
flyttning med punktskatteuppskov och 
punktskattebelagda varor därför släppts för 
konsumtion i enlighet med artikel 7.2a, 
utan att det kan avgöras var frisläppandet 
för konsumtion skedde, ska det anses ha 
skett i avsändarmedlemsstaten och vid den 
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i avsändarmedlemsstaten. tidpunkt då oegentligheten upptäcktes.

Om punktskattebelagda varor med 
punktskatteuppskov inte anländer till sin 
bestämmelseort och den aktuella 
oegentligheten, som gett upphov till att 
varorna frisläppts för konsumtion 
i enlighet med artikel 7.2a, inte har 
upptäckts, ska frisläppandet för 
konsumtion anses ha ägt rum i den 
medlemsstat och vid den tidpunkt där de 
punktskattebelagda varorna upptäcktes.

Om det, före utgången av en period på 
tre år från den dag då flyttningen inleddes 
enligt artikel 19.1, fastställs i vilken 
medlemsstat frisläppandet för konsumtion 
faktiskt skedde, ska emellertid den 
medlemsstaten underrätta de behöriga 
myndigheterna i avsändarmedlemsstaten.

Om det, före utgången av en period på 
tre år från den dag då flyttningen inleddes 
enligt artikel 19.1, fastställs i vilken 
medlemsstat frisläppandet för konsumtion 
faktiskt skedde, ska emellertid 
frisläppandet för konsumtion anses ha ägt 
rum i den medlemsstaten som ska 
underrätta de behöriga myndigheterna 
i upptäckarmedlemsstaten eller 
avsändarmedlemsstaten. 

Om punktskatten tagits ut av 
avsändarmedlemsstaten ska den återbetalas 
eller efterges så snart den andra 
medlemsstaten visat att skatten uppburits.

Om punktskatten tagits ut av 
upptäckarmedlemsstaten eller 
avsändarmedlemsstaten ska den återbetalas 
eller efterges så snart den andra 
medlemsstaten visat att varorna frisläppts 
för konsumtion.

Or. en

Motivering

Genom detta ändringsförslag förtydligas och fastställs de fall när punktskattebelagda varor 
med punktskatteuppskov inte anländer till sin bestämmelseort på grund av en oegentlighet.

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 9 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. För tillämpningen av punkt 1 ska med 
”oegentlighet” avses en situation där 
flyttningen inte avslutats i enlighet med 

3. För tillämpningen av punkt 1 ska med 
”oegentlighet” avses en annan situation än 
den som avses i artikel 7.4 där en 
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artikel 19.2. flyttning, eller en del av en flyttning, inte 
avslutats i enlighet med artikel 19.2.

Or. en

Motivering

Detta förtydligande bör ses mot bakgrund av ändringsförslaget till artikel 7.4 och artikel 9.1.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkning, bearbetning och innehav 
av punktskattebelagda varor ska anses ske 
med punktskatteuppskov endast om 
verksamheten äger rum i lokaler som 
godkänts enligt punkt 3.

2. Om punktskatten inte har betalats ska 
tillverkning, bearbetning och innehav av 
punktskattebelagda varor ske i ett 
skatteupplag. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag bör ses mot bakgrund av definitionsändringen av termen 
”skatteupplag”. Syftet är även här att ändra en vilseledande ordalydelse. 

Ändringsförslag 13

Förslag till direktiv
Artikel 14 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter ska som ”skatteupplag” 
godkänna lokaler som används för 
tillverkning, bearbetning och innehav av 
punktskattebelagda varor, samt för 
mottagande och avsändande av sådana 
varor, som omfattas av ett 
uppskovsförfarande.

utgår
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Or. en

Motivering

Till följd av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 15 – punkt 1 – stycke 2 och 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Godkännande får inte nekas endast med 
motiveringen att den fysiska eller juridiska 
personen är etablerad i en annan 
medlemsstat och har för avsikt att driva 
skatteupplaget genom en företrädare eller 
en filial i den medlemsstat som utfärdar 
godkännandet.

Myndigheterna ska fastställa villkoren för 
godkännande i syfte att förhindra 
skatteundandragande eller missbruk. 
Godkännande får emellertid inte nekas 
endast med motiveringen att den fysiska 
eller juridiska personen är etablerad i en 
annan medlemsstat.

Godkännandet ska gälla de verksamheter 
som avses i artikel 14.3.

Or. en

Motivering

Detta följer av ändringsförslaget till artikel 14.3 och tydliggör behovet av att förhindra 
eventuellt missbruk eller skatteundandragande.

Ändringsförslag 15

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Punktskattebelagda varor får flyttas med 
punktskatteuppskov inom gemenskapens 
territorium

1. Punktskattebelagda varor får flyttas med 
punktskatteuppskov mellan två punkter 
inom gemenskapens territorium, inbegripet 
om varorna flyttas genom ett tredjeland 
eller genom en region i ett tredjeland.
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Or. en

Motivering

Precisering av villkoren för flyttning av punktskattebelagda varor med punktskatteuppskov.

Ändringsförslag 16

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) en fysisk eller juridisk person som av 
destinationsmedlemsstatens behöriga 
myndigheter fått tillstånd att, på de villkor 
som dessa myndigheter angett, ta emot 
punktskattebelagda varor som avsänts 
från en annan medlemsstat enligt 
uppskovsreglerna, nedan kallad
”registrerad mottagare”

ii) lokaler som tillhör en registrerad 
mottagare,

Or. en

Motivering

Detta följer av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag 17

Förslag till direktiv
Artikel 16 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) från platsen för importen till någon av 
de destinationer som avses i a), om varorna 
avsänds av en fysisk eller juridisk person 
som godkänts för detta ändamål av de 
behöriga myndigheterna 
i importmedlemsstaten på de villkor som 
dessa myndigheter angett, nedan kallad
”registrerad avsändare”.

b) från platsen för importen till någon av 
de destinationer eller mottagare som avses 
i a), om varorna avsänds av en registrerad 
avsändare.

Or. en
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Motivering

Detta är en konsekvens av ändringsförslagen till artikel 4.

Ändringsförslag 18

Förslag till direktiv
Artikel 22

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De behöriga myndigheterna 
i avsändarmedlemsstaten får, på villkor 
som anges av den medlemsstaten, tillåta att 
avsändaren, med användning av det 
datoriserade systemet, delar upp en 
flyttning av energiprodukter med 
punktskatteuppskov i två eller flera 
flyttningar, förutsatt att den sammanlagda 
kvantiteten punktskattebelagda varor inte 
ändras.

De behöriga myndigheterna 
i avsändarmedlemsstaten får, på villkor 
som anges av den medlemsstaten, tillåta att 
avsändaren, med användning av det 
datoriserade systemet, delar upp en 
flyttning av energiprodukter med 
punktskatteuppskov i två eller flera 
flyttningar, förutsatt att 

a) den sammanlagda kvantiteten 
punktskattebelagda varor inte ändras, och 
att
b) uppdelningen genomförs på territoriet 
till en medlemsstat som tillåter ett sådant 
förfarande.

Medlemsstaterna får också föreskriva att
sådan uppdelning inte får genomföras på 
deras territorium.

Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen om och enligt vilka villkor 
de tillåter uppdelning av sändningar på 
deras territorium. Kommissionen ska 
översända denna information till de andra 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Två villkor införs om ”avsändaren” önskar dela upp en flyttning av varor med 
punktskatteuppskov i två eller flera flyttningar. Här införs även ett krav på att 
medlemsstaterna informerar kommissionen om de godkända uppdelade sändningarna.
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Ändringsförslag 19

Förslag till direktiv
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får införa förenklade 
förfaranden för flyttningar med 
punktskatteuppskov som sker helt och 
hållet på deras eget territorium.

Medlemsstaterna får införa förenklade 
förfaranden för flyttningar med 
punktskatteuppskov som sker helt och 
hållet på deras eget territorium, inbegripet 
möjligheten att avstå från kravet på 
elektronisk övervakning av sådana 
flyttningar.

Or. en

Motivering

Detta innebär en extra föreskrift för medlemsstaterna som ger dem möjlighet att avstå från 
kravet på elektronisk övervakning när detta är motiverat.

Ändringsförslag 20

Förslag till direktiv
Artikel 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Berörda medlemsstater får komma 
överens om förenklade förfaranden för 
flyttningar med punktskatteuppskov 

Förenklade förfaranden för flyttningar med
punktskatteuppskov som sker ofta och
regelbundet på två eller flera
medlemsstaters territorier får fastställas 
enligt villkor som alla berörda
medlemsstater kommit överens om.

(1) som sker ofta och regelbundet mellan 
vissa ekonomiska aktörer i två eller flera
medlemsstater, 

Denna bestämmelse inbegriper flyttningar 
som sker via fasta rörledningar.

(2) som sker ofta och regelbundet mellan 
vissa ekonomiska aktörer i en och samma 
medlemsstat via en annan medlemsstat,
(3) som sker via fasta rörledningar mellan 
två eller flera medlemsstater. 

Or. en
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Motivering

Detta är en omformulering för att förenkla förfarandet och rättsakten. 

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket gäller också 
punktskattebelagda varor, dock ej 
tobaksvaror, som förvärvas av enskilda 
personer och som transporteras för deras 
räkning.

utgår

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att undanröja möjligheten till missbruk av punktskattebelagda 
varor.

Ändringsförslag 22

Förslag till direktiv
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För att kunna tillämpa innehållet 
i punkt 2e får medlemsstaterna fastställa 
referensnivåer, uteslutande till ledning för 
bevisningen. Dessa får inte understiga 
följande:
a) Tobaksvaror 
– Cigaretter – 800 st.
– Cigariller (cigarrer med en vikt av högst 
3 g per styck) – 400 st.
– Cigarrer – 200 st.
– Röktobak – 1,0 kg.
b) Alkoholdrycker
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– Spritdrycker – 10 l.
– Mellanprodukter – 20 l.
– Viner (varav högst 60 l mousserande 
vin) – 90 l.
– Öl – 110 l.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att behålla de kvantitativa begränsningar som fastställs 
i artikel 9.2 i direktiv 92/12/EEG, för att förhindra godtycklig behandling av 
medlemsstaternas myndigheter. 

Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 34 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) vara registrerad hos 
skattemyndigheterna i den medlemsstat 
varifrån de punktskattebelagda varorna 
avsänds, 

a) vara registrerad hos de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat varifrån 
de punktskattebelagda varorna avsänds och 
erhålla ett identifikationsdokument från 
dessa myndigheter,

Or. en

Motivering

Syftet med detta tilläggskrav är att begränsa eventuellt missbruk.

Ändringsförslag 24

Förslag till direktiv
Artikel 37 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den medlemsstat som utfärdade dessa 
märken får dock kräva bevis för att 
märkena har tagits bort eller makulerats 
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som villkor för återbetalning, eftergift 
eller frisläppande av de belopp som 
betalats eller garanterats.

Or. en

Motivering

Syftet med detta tilläggsvillkor är att klargöra förfarandet och snabba upp återbetalningen av 
belopp som betalats eller garanterats när märkningen av punktskattebelagda varor har tagits 
bort eller makulerats.

Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Direktiv 92/12/EEG ska upphöra att gälla 
den [1 april 2009]. 

Direktiv 92/12/EEG ska upphöra att gälla 
den 1 april 2010.

Direktiv 92/12/EEG ska dock fortsätta att 
gälla med de begränsningar och för de 
syften som anges i artikel 43.

Hänvisningar till det upphävda direktivet 
ska anses som hänvisningar till det här 
direktivet och ska läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilagan. 

Hänvisningar till det upphävda direktivet 
ska anses som hänvisningar till det här 
direktivet och ska läsas i enlighet med 
jämförelsetabellen i bilagan.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag innebär en viktig förändring och ska ses mot bakgrund av 
ändringsförslagen till artikel 43. Framför allt ger det rätt till ett extra år innan det nya 
systemet för kontroller av förflyttningar av punktskattepliktiga varor träder i kraft. Vissa 
bestämmelser i direktiv 92/12/EEG kommer också att kunna tillämpas ännu en tid. 
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Artikel 43 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsändarmedlemsstaten får till och med 
den [31 december 2009] tillåta att 
flyttningar av punktskattebelagda varor 
med punktskatteuppskov påbörjas enligt de 
förfaranden som anges i artiklarna 15.6 och 
18 i direktiv 92/12/EEG. 

Avsändarmedlemsstaten får till och med 
den 31 december 2010 tillåta att flyttningar 
av punktskattebelagda varor med 
punktskatteuppskov påbörjas enligt de 
förfaranden som anges i artiklarna 15.6 och 
18 i direktiv 92/12/EEG. 

Or. en

Motivering

Ett extra år föreslås för tidsfristen för tillämpningen av direktivet och införandet av det 
datoriserade systemet. 

Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Artikel 43 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Flyttning av punktskattebelagda varor
som påbörjades före den 1 april 2010 ska 
genomföras och avslutas i enlighet med 
bestämmelserna i direktiv 92/12/EEG. 
Föreliggande direktiv ska inte gälla dessa 
flyttningar.

Or. en

Motivering

Till följd av ändringsförslaget till artikel 43 stycke 1, som ger rätt till 
övergångsbestämmelser.



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

SV

Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast 
den [28 februari 2009] anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska senast 
den 28 februari 2010 anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att 
följa detta direktiv. De ska till 
kommissionen genast överlämna texten till 
dessa bestämmelser tillsammans med en 
jämförelsetabell över dessa bestämmelser 
och detta direktiv.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen om övergångsperioden.

Ändringsförslag 29

Förslag till direktiv
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den [1 april 2009]. 

De ska tillämpa dessa bestämmelser från 
och med den 1 april 2010.

Or. en

Motivering

I överensstämmelse med ändringsförslagen om övergångsperioden.
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