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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета относно административното 
сътрудничество в областта на акцизите
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0730),

– като взе предвид член 113 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C7-0447/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и 
становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2012),

1. одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2. приканва Комисията съответно да внесе промени в предложението си, съгласно 
член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

4. призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Създаването на европейски 
фискален съюз следва да съдържа 
разширен, бърз, ефикасен, удобен за 
потребителя и – доколкото е 
възможно – автоматичен обмен на 
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информация между държавите 
членки с цел подобряване на борбата 
срещу укриването на данъци.

Or. en

Обосновка

Всеки законодателен акт на ЕС в областта на данъчното облагане следва да се 
разглежда като важен инструмент за едновременното постигане на микро- и 
макроикономически цели. Ето защо е важно настоящият регламент да съдържа ясно 
позоваване както на вътрешния пазар, така и на европейския фискален съюз.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед обмена на информацията, 
необходима за правилното прилагане на 
законодателството в областта на 
акцизите, две или повече държави-
членки могат да се споразумеят въз 
основа на анализ на риска за 
извършването на паралелен контрол на 
собствената си територия относно 
задълженията за акциз на един или 
повече стопански субекти или други 
лица, които са от общ или допълващ се 
интерес в случаите, когато този контрол 
е по-ефикасен от контрола, 
осъществяван само от една държава-
членка. 

1. С цел осигуряване на правилното 
прилагане на законодателството в 
областта на акцизите, две или повече 
държави-членки могат, когато е 
целесъобразно,  да се споразумеят въз 
основа на анализ на риска за 
извършването на паралелен контрол на 
собствената си територия относно 
задълженията за акциз на един или 
повече стопански субекти или други 
лица, които са от общ или допълващ се 
интерес в случаите, когато този контрол 
е по-ефикасен от контрола, 
осъществяван само от една държава-
членка. 

Or. en
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако се сключи споразумение, 
посочено в параграф 1, всеки 
компетентен орган по това 
споразумение посочва представител, 
който носи отговорност за надзор и 
координиране на работата по 
паралелния контрол.

4. Когато се сключи споразумение, 
посочено в параграф 1, всеки 
компетентен орган по това 
споразумение посочва представител, 
който носи отговорност за надзор и 
координиране на работата по 
паралелния контрол.

Or. en

Обосновка
Паралелният контрол не трябва да бъде само възможност, а естествена процедура, 
предвидена в настоящия регламент. 

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки и Комисията 
разглеждат и оценяват прилагането на 
настоящия регламент. За тази цел
Комисията редовно съставя обобщение 
на опита на държавите-членки, за да се 
подобри работата на системата, 
установена с настоящия регламент. 

1. Държавите-членки и Комисията 
разглеждат и оценяват прилагането на 
настоящия регламент. За тази цел 
Комисията редовно сравнява и 
анализира опита на държавите-членки, 
за да се подобри работата на системата, 
установена с настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка
Комисията следва да има ясна и активна роля при мониторинга на прилагането на 
настоящия регламент. Това следва да се постига не само чрез съставяне на 
обобщения, но и чрез задълбочен анализ на опита на държавите-членки от европейска 
гледна точка.
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на оценяването на 
ефективността на тази система за 
административно сътрудничество при 
ефективното прилагане на 
законодателството в областта на 
акцизите и борбата срещу избягването 
на плащане и измамите с акцизи, 
държавите-членки съобщават на 
Комисията всяка налична информация, 
различна от информацията, посочена в 
първата алинея.

С оглед на оценяването на 
ефективността на тази система за
административно сътрудничество при 
ефективното прилагане на 
законодателството в областта на 
акцизите и борбата срещу избягването 
на плащане и измамите с акцизи, 
държавите-членки се приканват да 
съобщават на Комисията всяка налична 
информация, различна от 
информацията, посочена в първата 
алинея.

Or. en

Обосновка
Съобщаването на информация не трябва да бъде само възможност, а естествена 
процедура, предвидена в настоящия регламент. 

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 37 

Текст, предложен от Комисията Изменение

На всеки пет години считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент, и по-конкретно въз основа на 
информацията, предоставена от 
държавите-членки, Комисията докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
за прилагането на настоящия регламент.

На всеки три години считано от датата 
на влизане в сила на настоящия 
регламент, и по-конкретно въз основа на 
информацията, предоставена от 
държавите-членки, Комисията докладва 
на Европейския парламент и на Съвета 
за прилагането на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка
Период от пет години за представяне на доклад относно прилагането на настоящия 
регламент изглежда прекалено дълъг, особено в етап на сериозни реформи на 
европейско равнище в областта на данъчното облагане и фискалния съюз. Ето защо се 
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предлага по-кратък период с цел осигуряване на по-ефективен анализ на 
въздействието и – където е целесъобразно –  евентуално адаптиране на 
законодателството. 


