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PR_CNS_art55am

Kasutatud tähised

* nõuandemenetlus
*** nõusolekumenetlus

***I seadusandlik tavamenetlus (esimene lugemine)
***II seadusandlik tavamenetlus (teine lugemine)

***III seadusandlik tavamenetlus (kolmas lugemine)

(Märgitud menetlus põhineb õigusakti eelnõus esitatud õiguslikul alusel.)

Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis). 
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus aktsiisialase halduskoostöö kohta
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2011)0730),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu 
konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C7-0447/2011),

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit ning siseturu- ja 
tarbijakaitsekomisjoni arvamust (A7-0000/2011),

1. kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2. palub komisjonil ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu 
artikli 293 lõiget 2;

3. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

4. palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb 
komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Euroopa maksuliidu loomine peaks 
hõlmama laiendatud, kiiret, tõhusat, 
kasutajasõbralikku ja võimalikult suurel 
määral automaatset teabevahetust 
liikmesriikide vahel, et parandada võitlust 
maksudest kõrvalehoidmise vastu.

Or. en
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Selgitus

Iga ELi maksustamisalast õigusakti tuleks pidada mikro- ja makromajanduslike eesmärkide 
üheaegse saavutamise oluliseks vahendiks. Seetõttu on tähtis, et määruses osutataks selgelt 
nii siseturule kui ka Euroopa maksuliidule.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Aktsiisialaste õigusaktide nõuetekohase 
kohaldamise tagamiseks vajaliku teabe 
vahetamiseks võivad vähemalt kaks 
liikmesriiki omavahel riskianalüüsi põhjal 
kokku leppida, et nad kontrollivad 
üheaegselt oma territooriumil ühe või 
mitme ettevõtja või muu ühist või 
vastastikku täiendavat huvi pakkuva isiku 
aktsiisimaksualast olukorda, kui sellised 
kontrollimised tunduvad olevat tõhusamad 
kui ainult ühe liikmesriigi teostatavad 
kontrollimised.

1. Aktsiisialaste õigusaktide nõuetekohase 
kohaldamise tagamiseks võivad vähemalt 
kaks liikmesriiki omavahel vajaduse 
korral riskianalüüsi põhjal kokku leppida, 
et nad kontrollivad üheaegselt oma 
territooriumil ühe või mitme ettevõtja või 
muu ühist või vastastikku täiendavat huvi 
pakkuva isiku aktsiisimaksualast olukorda, 
kui sellised kontrollimised tunduvad olevat 
tõhusamad kui ainult ühe liikmesriigi 
teostatavad kontrollimised.

Or. en

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kui lõikes 1 osutatud kokkulepe on 
sõlmitud, määrab iga selles kokkuleppes 
osalev pädev asutus esindaja, kes vastutab 
üheaegse kontrollitegevuse järelevalve ja 
kooskõlastamise eest.

4. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Selgitus
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(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid ja komisjon kontrollivad 
ja hindavad käesoleva määruse 
kohaldamist. Selleks teeb komisjon 
korrapäraselt liikmesriikide kogemustest
kokkuvõtteid, mille eesmärk on parandada 
käesoleva määrusega kehtestatud süsteemi 
tööd.

1. Liikmesriigid ja komisjon kontrollivad 
ja hindavad käesoleva määruse 
kohaldamist. Selleks teeb komisjon 
korrapäraselt liikmesriikide kogemustest
võrdlusi ja analüüse, mille eesmärk on 
parandada käesoleva määrusega 
kehtestatud süsteemi tööd.

Or. en

Selgitus

Komisjonil peaks olema määruse rakendamise järelevalves selge ja aktiivne roll. Seda ei 
tuleks täita mitte lihtsalt kokkuvõtteid tehes, vaid liikmesriikide kogemuste süvaanalüüsiga 
Euroopa vaatekohast.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et hinnata selle halduskoostöö 
süsteemi tõhusust aktsiisialaste õigusaktide 
kohaldamise tagamisel ning 
aktsiisimaksudest kõrvalehoidmise ja 
aktsiisimaksupettuste vastu võitlemisel,
võivad liikmesriigid komisjonile edastada
kogu kättesaadava teabe, v.a. esimeses 
punktis osutatud teave.

Selleks et hinnata selle halduskoostöö 
süsteemi tõhusust aktsiisialaste õigusaktide 
kohaldamise tagamisel ning 
aktsiisimaksudest kõrvalehoidmise ja 
aktsiisimaksupettuste vastu võitlemisel,
kutsutakse liikmesriike üles komisjonile
edastama kogu kättesaadavat teavet, v.a. 
esimeses punktis osutatud teave.

Or. en

Selgitus

Teabe edastamine ei peaks olema mitte lihtsalt valikuvõimalus, vaid kui käesoleva määrusega 
lubatud loomulik menetlus.
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Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse kohaldamise 
kohta aru iga viie aasta järel käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast ja 
tuginedes eelkõige liikmesriikide poolt 
esitatud teabele.

Komisjon annab Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule käesoleva määruse kohaldamise 
kohta aru iga kolme aasta järel käesoleva 
määruse jõustumise kuupäevast ja 
tuginedes eelkõige liikmesriikide poolt 
esitatud teabele.

Or. en

Selgitus

Viieaastane ajavahemik käesoleva määruse rakendamise kohta aruande esitamiseks tundub 
liiga pikk, eelkõige ajal, mil Euroopa tasandil viiakse maksustamise ja maksuliidu vallas ellu 
rangeid reforme. Seetõttu tehakse ettepanek kehtestada lühem tähtaeg, et tagada tõhusam 
mõju hindamine ja vajaduse korral ka õigusaktide kohandamine. 


