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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Izmaiņas, kas ar Parlamenta grozījumiem izdarītas akta projektā, ir iezīmētas 
treknā slīprakstā. Teksts, kas iezīmēts parastā slīprakstā, tehniskajiem 
dienestiem norāda tās akta projekta daļas, kurās ierosināti labojumi, lai 
sagatavotu galīgo teksta redakciju (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta 
daļas vai to izlaidumi kādā no valodām). Šos ierosinātos labojumus 
apstiprina attiecīgie tehniskie dienesti.

Informācijas bloka, ko ievieto pirms katra grozījuma attiecībā uz spēkā esošu 
aktu, kuru plānots grozīt ar attiecīgo akta projektu, trešajā un ceturtajā rindā 
attiecīgi norāda spēkā esošo aktu un tā atbilstīgo teksta vienību. Daļas, kas 
tiek pārņemtas no tādas spēkā esoša akta teksta vienības, kura netiek grozīta 
ar attiecīgo akta projektu, bet kuru Parlaments nodomājis grozīt, iezīmē 
treknrakstā. Iespējamos šādu teksta daļu svītrojumus apzīmē šādi: […].
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Padomes regulai par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2011)0730),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar 
to ir apspriedusies (C7-0447/2011),

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

– ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu un Iekšējā tirgus un patērētāju 
aizsardzības komitejas atzinumu (A7-0000/2011),

1. apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2. tādēļ aicina Komisiju grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 293. panta 2. punktu

3. aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā 
tekstā;

4. prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas 
priekšlikumu;

5. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2a) Veidojot Eiropas fiskālo savienību, 
vienlaikus jānodrošina paplašināta, ātra, 
efektīva, lietotājdraudzīga un, ciktāl 
iespējams, automātiska informācijas 
apmaiņa starp dalībvalstīm ar mērķi 
uzlabot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu 
nomaksas.

Or. en
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Pamatojums

Ikviens ES tiesību akts nodokļu jomā ir uzskatāms par svarīgu instrumentu, kas ļauj 
vienlaikus sasniegt mikroekonomiskos un makroekonomiskos mērķus. Tāpēc ir svarīgi šajā 
regulā iekļaut skaidru atsauci uz iekšējo tirgu un Eiropas fiskālo savienību.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ikreiz, kad tāda kontrole varētu būt 
efektīvāka nekā tikai vienas dalībvalsts 
veikta kontrole, divas vai vairākas 
dalībvalstis informācijas apmaiņas 
nolūkā, kas ir nepieciešama akcīzes 
nodokļu jomā pieņemtu tiesību aktu 
pareizai piemērošanai, var vienoties, ka, 
pamatojoties uz riska analīzi, tās katra savā 
teritorijā veic vienlaicīgu akcīzes nodokļu 
stāvokļa kontroli attiecībā uz vienu vai 
vairākiem ekonomikas dalībniekiem vai 
citām personām, kuras izraisa kopīgu vai 
papildu ieinteresētību. 

1. Ikreiz, kad tāda kontrole varētu būt 
efektīvāka nekā tikai vienas dalībvalsts 
veikta kontrole, divas vai vairākas 
dalībvalstis, lai nodrošinātu akcīzes 
nodokļu jomā pieņemtu tiesību aktu 
pareizu piemērošanu, var vienoties, ka, 
vajadzības gadījumā, pamatojoties uz riska 
analīzi, tās katra savā teritorijā veic viena 
vai vairāku ekonomikas dalībnieku vai citu 
personu akcīzes nodokļu stāvokļa 
vienlaicīgu kontroli, ja tie izraisa kopīgu 
vai pastiprinātu interesi. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja tiek panākta 1. punktā minētā 
vienošanās, katra kompetentā iestāde, kura 
piekritusi piedalīties, ieceļ pārstāvi, kas 
atbild par vienlaicīgās kontroles operācijas 
uzraudzību un koordinēšanu.

4. Gadījumos, kad tiek panākta 1. punktā 
minētā vienošanās, katra kompetentā 
iestāde, kura piekritusi piedalīties, ieceļ 
pārstāvi, kas atbild par vienlaicīgās 
kontroles operācijas uzraudzību un 
koordinēšanu.

Or. en
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Pamatojums

Nevajadzētu uzskatīt, ka vienlaicīgas pārbaudes ir tikai viena no daudzajām iespējām, — tā ir 
ierasta procedūra, kas atļauta šajā regulā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
34. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis un Komisija pārbauda un 
izvērtē šās regulas piemērošanu. Šim 
nolūkam Komisija regulāri apkopo
dalībvalstu pieredzi, lai uzlabotu šajā 
regulā noteiktās sistēmas darbību. 

1. Dalībvalstis un Komisija pārbauda un
izvērtē šīs regulas piemērošanu. Šim 
nolūkam Komisija regulāri salīdzina un 
analizē dalībvalstu pieredzi, lai uzlabotu 
šajā regulā noteiktās sistēmas darbību. 

Or. en

Pamatojums

Komisijai ir jāuzņemas skaidra un aktīva loma, uzraugot šīs regulas piemērošanu. Ar 
pieredzes apkopošanu vien ir par maz, jo ir vajadzīga padziļināta dalībvalstu pieredzes 
analīze no ES viedokļa.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu, cik efektīvi administratīvās 
sadarbības sistēma veicina akcīzes nodokļu 
jomā pieņemto tiesību aktu piemērošanu un 
apkaro izvairīšanos no nodokļiem un 
krāpšanu saistībā ar akcīzes nodokļiem, 
dalībvalstis var paziņot Komisijai visu 
veidu pieejamo informāciju, kas nav šā 
punkta pirmajā daļā minētā informācija.

Lai novērtētu, cik efektīvi administratīvās 
sadarbības sistēma veicina akcīzes nodokļu 
jomā pieņemto tiesību aktu piemērošanu un 
apkaro izvairīšanos no nodokļiem un 
krāpšanu saistībā ar akcīzes nodokļiem, 
dalībvalstis tiek aicinātas sniegt Komisijai 
jebkādu pieejamo informāciju, kas nav šā 
punkta pirmajā daļā minētā informācija.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu uzskatīt, ka informācijas sniegšana ir tikai viena no daudzajām iespējām, — tā ir 
ierasta procedūra, kas atļauta šajā regulā.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
37. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Reizi piecos gados pēc šās regulas stāšanās 
spēkā, jo īpaši pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šās regulas 
piemērošanu.

Reizi trijos gados pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā, jo īpaši pamatojoties uz dalībvalstu 
sniegto informāciju, Komisija ziņo Eiropas 
Parlamentam un Padomei par šīs regulas 
piemērošanu.

Or. en

Pamatojums

Pieci gadi, šķiet, ir pārāk ilgs laikposms, lai sagatavotu ziņojumu par šīs regulas 
piemērošanu, jo īpaši laikā, kad Eiropas Savienībā notiek dziļas reformas nodokļu politikas 
un fiskālās savienības jomā. Tāpēc ir ierosināts paredzēt īsāku termiņu, lai nodrošinātu 
efektīvāku ietekmes analīzi un, ja vajadzīgs, tiesību aktu iespējamo pielāgošanu. 


