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PR_CNS_art55am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų 
srityje
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2011)0730),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba 
kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0447/2011),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komiteto nuomonę (A7-0000/2012),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį 
atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) kuriant Europos fiskalinę sąjungą 
reikėtų užtikrinti išsamų, spartų, 
veiksmingą, patogų ir, jei įmanoma, 
automatinį valstybių narių keitimąsi 
informacija siekiant geriau kovoti su 
mokesčių slėpimu;

Or. en
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Pagrindimas

Kiekvienas atskiras ES teisės aktas mokesčių srityje turėtų būti laikomas svarbia priemone 
užtikrinant vienalaikį mikro- ir makroekonominių tikslų įgyvendinimą. Taigi svarbu šiame 
reglamente pateikti aiškią nuorodą į vidaus rinką ir Europos fiskalinę sąjungą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdamos keistis informacija, būtina 
teisingam akcizų teisės aktų taikymui
užtikrinti, dvi ar daugiau valstybių narių, 
remdamosi rizikos analize, gali susitarti 
savo teritorijose atlikti vienalaikius vieno 
ar kelių ūkinės veiklos vykdytojų ar kitų 
asmenų, dėl kurių jos turi bendrą ar 
papildomą interesą, akcizų mokėjimo 
patikrinimus, jei tokie patikrinimai būtų 
veiksmingesni už vien tik vienos valstybės 
narės atliekamą patikrinimą. 

1. Siekdamos užtikrinti teisingą akcizų 
teisės aktų taikymą, dvi ar daugiau 
valstybių narių, remdamosi rizikos analize, 
kai yra tikslinga, gali susitarti savo 
teritorijose atlikti vienalaikius vieno ar 
kelių ūkinės veiklos vykdytojų ar kitų 
asmenų, dėl kurių jos turi bendrą ar 
papildomą interesą, akcizų mokėjimo 
patikrinimus, jei tokie patikrinimai būtų 
veiksmingesni už vien tik vienos valstybės 
narės atliekamą patikrinimą. 

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu sudaromas 1 dalyje nurodytas 
susitarimas, kiekviena tame susitarime 
dalyvaujanti kompetentinga institucija 
paskiria atstovą, atsakingą už vienalaikio 
patikrinimo priežiūrą ir koordinavimą.

4. Kai sudaromas 1 dalyje nurodytas 
susitarimas, kiekviena tame susitarime 
dalyvaujanti kompetentinga institucija 
paskiria atstovą, atsakingą už vienalaikio 
patikrinimo priežiūrą ir koordinavimą.

Or. en

Pagrindimas
Vienalaikis patikrinimas turėtų būti numatytas ne kaip galimybė, bet kaip įprasta šiuo 
reglamentu nustatyta procedūra.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ir Komisija nagrinėja ir 
vertina, kaip taikomas šis reglamentas. 
Šiuo tikslu Komisija reguliariai 
apibendrina valstybių narių patirtį, 
siekdama pagerinti šiuo reglamentu 
nustatytos sistemos veikimą. 

1. Valstybės narės ir Komisija nagrinėja ir 
vertina, kaip taikomas šis reglamentas. 
Šiuo tikslu Komisija reguliariai palygina ir 
išanalizuoja valstybių narių patirtį, 
siekdama pagerinti šiuo reglamentu 
nustatytos sistemos veikimą. 

Or. en

Pagrindimas
Komisija turėtų atlikti aiškų ir aktyvų vaidmenį vykdant šio reglamento taikymo stebėseną. 
Tai turėtų būti daroma ne tik apibendrinant, bet ir išsamiai išanalizuojant valstybių narių 
patirtį ES lygmeniu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norėdamos įvertinti šios administracinio 
bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą 
užtikrinant akcizų teisės aktų taikymą ir 
kovojant su akcizų slėpimu ir su akcizais 
susijusiu sukčiavimu, valstybės narės gali
perduoti Komisijai bet kokią kitą turimą 
informaciją, nei 1 dalyje nurodyta 
informacija.

Norėdamos įvertinti šios administracinio 
bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą 
užtikrinant akcizų teisės aktų taikymą ir 
kovojant su akcizų slėpimu ir su akcizais 
susijusiu sukčiavimu, valstybės narės 
raginamos perduoti Komisijai bet kokią 
kitą turimą informaciją, nei 1 dalyje 
nurodyta informacija.

Or. en

Pagrindimas
Informacijos perdavimas turėtų būti numatytas ne kaip galimybė, bet kaip įprasta šiuo 
reglamentu nustatyta procedūra.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kas penkerius metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos ir remdamasi visų 
pirma valstybių narių suteikta informacija, 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Kas trejus metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos ir remdamasi visų 
pirma valstybių narių suteikta informacija, 
Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.

Or. en

Pagrindimas
Penkerių metų laikotarpis šio reglamento taikymo ataskaitai parengti yra per ilgas, ypač tuo 
metu, kai ES lygmeniu įgyvendinamos didelės reformos mokesčių ir fiskalinės sąjungos 
srityje. Taigi siūloma nustatyti trumpesnį laikotarpį, siekiant užtikrinti veiksmingesnį poveikio 
įvertinimą ir prireikus galbūt pakeisti teisės aktą. 


