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Tegnforklaring

* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets forordning om administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2011)0730),

– der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C7-0447/2011),

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget og udtalelse fra Udvalget om 
det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2012),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til 
de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Etableringen af en europæisk union 
på skatte- og afgiftsområdet bør omfatte 
en udvidet, hurtig, effektiv, brugervenlig 
og, så vidt muligt, automatisk udveksling 
af information blandt medlemsstaterne 
for at forbedre bekæmpelsen af 
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skatteunddragelse.

Or. en

Begrundelse

AllAlle dele af EU-lovgivningen om beskatning bør betragtes som et vigtigt redskab for en 
samtidig opfyldelse af mikro- og makroøkonomiske målsætninger. Det er derfor vigtigt, inden 
for rammerne af nærværende forordning, at henvise til det indre marked såvel som til den 
europæiske skatte- og afgiftsunion.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Med henblik på at udveksle de 
oplysninger, som er nødvendige for at 
sikre korrekt anvendelse af lovgivningen 
om punktafgifter, kan to eller flere 
medlemsstater på baggrund af en 
risikoanalyse aftale at foretage samtidig 
kontrol på hver deres område af situationen 
med hensyn til punktafgifter for en eller 
flere erhvervsdrivende eller andre personer 
af fælles eller supplerende interesse, hver 
gang en sådan kontrol forekommer at være 
mere effektiv end kontrol udført af kun en 
enkelt medlemsstat. 

1. Med henblik på at sikre korrekt 
anvendelse af lovgivningen om 
punktafgifter, kan to eller flere 
medlemsstater, om nødvendigt, på 
baggrund af en risikoanalyse aftale at 
foretage samtidig kontrol på hver deres 
område af situationen med hensyn til 
punktafgifter for en eller flere 
erhvervsdrivende eller andre personer af 
fælles eller supplerende interesse, hver 
gang en sådan kontrol forekommer at være 
mere effektiv end kontrol udført af kun en 
enkelt medlemsstat. 

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis der træffes aftale i henhold til stk. 
1, udpeger hver kompetent myndighed, der 
deltager i en sådan aftale, en repræsentant, 
som er ansvarlig for overvågning og 

4. Hvor der træffes aftale i henhold til stk. 
1, udpeger hver kompetent myndighed, der 
deltager i en sådan aftale, en repræsentant, 
som er ansvarlig for overvågning og 
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koordinering af den samtidige kontrol. koordinering af den samtidige kontrol.

Or. en

Begrundelse
Samtidig kontrol bør ikke fremstå som en valgmulighed, men som en naturlig procedure i 
medfør af nærværende forordning.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
undersøger og vurderer gennemførelsen af 
denne forordning. I den forbindelse 
opsummerer Kommissionen regelmæssigt 
medlemsstaternes erfaringer med det 
formål at forbedre driften af det ved 
forordningen fastlagte system. 

1. Medlemsstaterne og Kommissionen 
undersøger og vurderer gennemførelsen af 
denne forordning. I den forbindelse 
sammenligner og analyserer
Kommissionen regelmæssigt 
medlemsstaternes erfaringer med det 
formål at forbedre driften af det ved 
forordningen fastlagte system. 

Or. en

Begrundelse
Kommissionen bør spille en klar og aktiv rolle i arbejdet med at overvåge anvendelsen af 
nærværende forordning. Dette bør ikke kun ske i form af en opsummering, men via en grundig 
analyse af medlemsstaternes erfaringer i et EU-perspektiv.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med henblik på at vurdere, hvor effektivt 
det administrative samarbejdssystem er til 
at håndhæve lovgivningen om 
punktafgiftspligtige varer og til at 
bekæmpe unddragelse og svig i forbindelse 
med disse punktafgifter, kan
medlemsstaterne fremsende enhver anden 
tilgængelig oplysning til Kommissionen ud 
over de i første afsnit nævnte oplysninger.

Med henblik på at vurdere, hvor effektivt 
det administrative samarbejdssystem er til 
at håndhæve lovgivningen om 
punktafgiftspligtige varer og til at 
bekæmpe unddragelse og svig i forbindelse 
med disse punktafgifter, tilskyndes
medlemsstaterne til at fremsende enhver 
anden tilgængelig oplysning til 
Kommissionen ud over de i første afsnit 
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nævnte oplysninger.

Or. en

Begrundelse
Kommunikation af information bør ikke fremstå som en valgmulighed, men som en naturlig 
procedure i medfør af nærværende forordning.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 37 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert femte år regnet fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om betingelserne for 
anvendelsen af denne forordning, som 
navnlig er baseret på de oplysninger, 
medlemsstaterne har indberettet.

Hvert tredje år regnet fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om betingelserne for 
anvendelsen af denne forordning, som 
navnlig er baseret på de oplysninger, 
medlemsstaterne har indberettet.

Or. en

Begrundelse
En periode på fem år til at fremlægge en rapport om anvendelsen af nærværende forordning 
forekommer at være for lang, især i en periode med gennemgribende reformer på europæisk 
plan vedrørende en union på skatte- og afgiftsområdet. Der foreslås derfor en kortere periode 
for at sikre en mere effektiv konsekvensanalyse og for, om nødvendigt, i sidste instans at 
tilpasse lovgivningen. 


