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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση των αλλαγών στο σχέδιο 
πράξης γίνεται με έντονους πλάγιους χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια 
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά τα στοιχεία του σχεδίου 
πράξης για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μία γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.

Η επικεφαλίδα κάθε τροπολογίας σχετικής με υπάρχουσα πράξη, την οποία 
το σχέδιο πράξης προτίθεται να τροποποιήσει, φέρει μία τρίτη και μία 
τέταρτη σειρά που προσδιορίζουν αντίστοιχα την ισχύουσα πράξη και την 
τροποποιημένη διάταξή της. Τα τμήματα που λαμβάνονται από διάταξη 
υπάρχουσας πράξης την οποία το Κοινοβούλιο επιθυμεί να τροποποιήσει, 
ενώ το σχέδιο πράξης δεν την τροποποιεί, σημαίνονται με έντονους 
χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν τα τμήματα αυτά 
σημαίνονται ως εξής: [...]
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Σελίδα
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την διοικητική συνεργασία 
στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2011)0730),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 113 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C7-0447/2011),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και 
την γνώμη της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A7 
0000/2011),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο
293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το 
Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4. ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει 
σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Η δημιουργία ευρωπαϊκής 
δημοσιονομικής ένωσης πρέπει να 
συνεπάγεται εκτεταμένη, ταχεία, 
αποτελεσματική, φιλική προς το χρήστη 
και, στο μέτρο του δυνατού, αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών 
μελών προκειμένου να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα της πάταξης της 
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φοροδιαφυγής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε τμήμα της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικό με την φορολογία πρέπει να θεωρείται σημαντικό 
μέσο για την ταυτόχρονη επίτευξη μικροοικονομικών και μακροοικονομικών στόχων. Για τον 
λόγο αυτό είναι σημαντικό να γίνει εντός του παρόντος κανονισμού σαφής αναφορά στην 
εσωτερική αγορά καθώς επίσης και στην ευρωπαϊκή δημοσιονομική ένωση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ενόψει της ανταλλαγής των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη δύνανται, με 
βάση ανάλυση των κινδύνων, να 
συμφωνήσουν τη διενέργεια στα 
αντίστοιχα εδάφη τους ταυτόχρονων 
ελέγχων της κατάστασης, όσον αφορά τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ενός ή 
περισσότερων οικονομικών φορέων ή 
άλλων προσώπων που παρουσιάζουν κοινό 
ή συμπληρωματικό ενδιαφέρον, κάθε φορά 
που οι έλεγχοι αυτοί κρίνονται 
αποτελεσματικότεροι από τους ελέγχους 
που διεξάγονται σε ένα μόνο κράτος μέλος. 

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή 
εφαρμογή της νομοθεσίας για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δύο ή 
περισσότερα κράτη μέλη δύνανται, με 
βάση ανάλυση των κινδύνων όπου 
κρίνεται σκόπιμο, να συμφωνήσουν τη 
διενέργεια στα αντίστοιχα εδάφη τους 
ταυτόχρονων ελέγχων της κατάστασης, 
όσον αφορά τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, ενός ή περισσότερων 
οικονομικών φορέων ή άλλων προσώπων 
που παρουσιάζουν κοινό ή 
συμπληρωματικό ενδιαφέρον, κάθε φορά 
που οι έλεγχοι αυτοί κρίνονται 
αποτελεσματικότεροι από τους ελέγχους 
που διεξάγονται σε ένα μόνο κράτος μέλος. 

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Αν επιτευχθεί η συμφωνία που 4. Όπου επιτυγχάνεται συμφωνία του 
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αναφέρεται στην παράγραφο 1, κάθε 
αρμόδια αρχή που συμμετέχει σ’ αυτή 
ορίζει έναν εκπρόσωπο υπεύθυνο για την 
εποπτεία και τον συντονισμό του 
ταυτόχρονου ελέγχου.

είδους που αναφέρεται στην παράγραφο 1, 
κάθε αρμόδια αρχή που συμμετέχει σ’ 
αυτή ορίζει έναν εκπρόσωπο υπεύθυνο για 
την εποπτεία και τον συντονισμό του 
ταυτόχρονου ελέγχου.

Or. en

Αιτιολόγηση
Οι ταυτόχρονοι έλεγχοι δεν πρέπει να εμφανίζονται ως θέμα επιλογής αλλά ως συνήθης 
διαδικασία την οποία επιτρέπει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξετάζουν και αξιολογούν τακτικά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή 
συγκεντρώνει τακτικά στοιχεία από την 
πείρα των κρατών μελών με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος 
που δημιουργείται με τον παρόντα 
κανονισμό. 

1. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
εξετάζουν και αξιολογούν τακτικά την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Για 
τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συγκρίνει 
και αναλύει τακτικά στοιχεία από την 
πείρα των κρατών μελών με στόχο τη 
βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος 
που δημιουργείται με τον παρόντα 
κανονισμό. 

Or. en

Αιτιολόγηση
Η Επιτροπή πρέπει να έχει σαφή και ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται με την απλή συγκέντρωση στοιχείων αλλά με 
μια εμπεριστατωμένη ανάλυση της πείρας των κρατών μελών από μια ευρωπαϊκή οπτική.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενόψει της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
συστήματος διοικητικής συνεργασίας όσον 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 

Ενόψει της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
συστήματος διοικητικής συνεργασίας όσον 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
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τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή κάθε άλλη διαθέσιμη 
πληροφορία επιπλέον εκείνων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη 
παροτρύνονται να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή κάθε άλλη διαθέσιμη 
πληροφορία επιπλέον εκείνων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η γνωστοποίηση των πληροφοριών δεν πρέπει να εμφανίζεται απλώς ως άποψη αλλά ως 
συνήθης διαδικασία την οποία επιτρέπει ο παρών κανονισμός.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε πέντε έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και με βάση ιδίως τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα κράτη μέλη η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Κάθε τρία έτη από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και με βάση ιδίως τις πληροφορίες που 
παρέχονται από τα κράτη μέλη η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συμβούλιο έκθεση για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση
Το περιθώριο των πέντε ετών προκειμένου να εκπονηθεί έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού είναι μάλλον υπερβολικά  μεγάλο, ιδίως σε περίοδο έντονων 
ανακατατάξεων και αλλαγών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτή που διανύουμε στον τομέα της 
φορολογίας και της δημοσιονομικής ένωσης. Προτείνεται ως εκ τούτου μικρότερη περίοδος 
προκειμένου να διασφαλιστεί αποτελεσματικότερη ανάλυση αντικτύπου και προκειμένου να 
προσαρμοστεί η νομοθεσία όπου κρίνεται σκόπιμο κάτι τέτοιο. 


