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PR_CNS_art55am

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...]. 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van de Raad over administratieve samenwerking op 
het gebied van de accijnzen
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2011)0730),

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond 
waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C7-0447/2011),

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken en het advies van de 
Commissie interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2011),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

2. verzoekt de Commissie haar voorstel krachtens artikel 293, lid 2, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie dienovereenkomstig te wijzigen;

3. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 
goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

4. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 
wijzigingen aan te brengen in het voorstel van de Commissie;

5. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) De oprichting van een Europese 
belastingunie moet een verdergaande, 
snelle, efficiënte, gebruiksvriendelijke en 
in de mate van het mogelijke 
automatische uitwisseling van informatie 
tussen de lidstaten omvatten, om de strijd 
tegen belastingfraude te verbeteren.

Or. en
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Motivering

Elk stuk EU-wetgeving op het gebied van belastingen moet worden beschouwd als belangrijk 
instrument om zowel micro- als macro-economische doelstellingen te halen. Daarom is het 
belangrijk dat in deze verordening duidelijk naar de gemeenschappelijke markt en naar een 
Europese belastingunie wordt verwezen.

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Met het oog op de uitwisseling van de
voor de handhaving van de 
accijnswetgeving vereiste inlichtingen
kunnen twee of meer lidstaten, op basis 
van een risicoanalyse, overeenkomen om 
ieder op zijn eigen grondgebied over te 
gaan tot gelijktijdige controles van de 
aangelegenheden, wat de accijnzen betreft, 
van een of meer marktdeelnemers of 
andere personen die voor die lidstaten een 
gemeenschappelijk of complementair 
belang vertegenwoordigen, wanneer 
dergelijke controles efficiënter lijken dan 
door slechts één lidstaat uitgevoerde 
controles.

1. Voor de handhaving van de 
accijnswetgeving kunnen twee of meer 
lidstaten, indien nodig op basis van een 
risicoanalyse, overeenkomen om ieder op 
zijn eigen grondgebied over te gaan tot 
gelijktijdige controles van de 
aangelegenheden, wat de accijnzen betreft, 
van een of meer marktdeelnemers of 
andere personen die voor die lidstaten een 
gemeenschappelijk of complementair 
belang vertegenwoordigen, wanneer 
dergelijke controles efficiënter lijken dan 
door slechts één lidstaat uitgevoerde 
controles.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer een overeenkomst als bedoeld 
in lid 1 tot stand is gekomen, wijst iedere 
bevoegde autoriteit die bij die 
overeenkomst is betrokken, een 
vertegenwoordiger aan die belast wordt 
met het toezicht op en de coördinatie van 
de gelijktijdige controle.

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst.
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Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse tekst.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten en de Commissie 
onderzoeken en evalueren de toepassing 
van deze verordening. Te dien einde stelt
de Commissie regelmatig een bondig 
overzicht van de ervaringen van de 
lidstaten op, teneinde de bij deze 
verordening ingestelde regeling beter te 
laten functioneren.

1. De lidstaten en de Commissie 
onderzoeken en evalueren de toepassing 
van deze verordening. Te dien einde maakt
de Commissie regelmatig een vergelijking 
en een analyse van de ervaringen van de 
lidstaten, teneinde de bij deze verordening 
ingestelde regeling beter te laten 
functioneren.

Or. en

Motivering

De Commissie moet een duidelijke en actieve rol spelen wat het toezicht op de naleving van deze 
verordening betreft. Zij moet dit toezicht niet uitoefenen door louter een bondig overzicht van de 
ervaringen van de lidstaten op te stellen, maar door van deze ervaringen een grondige analyse 
uit Europees oogpunt te maken.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Teneinde de doeltreffendheid van deze 
regeling voor administratieve 
samenwerking bij de handhaving van de 
accijnswetgeving en de bestrijding van 
accijnsontduiking en -fraude te beoordelen,
kunnen de lidstaten de Commissie ook 
andere dan de in de eerste alinea bedoelde 
beschikbare inlichtingen verstrekken.

Teneinde de doeltreffendheid van deze 
regeling voor administratieve 
samenwerking bij de handhaving van de 
accijnswetgeving en de bestrijding van 
accijnsontduiking en -fraude te beoordelen,
wordt de lidstaten verzocht de Commissie 
ook andere dan de in de eerste alinea 
bedoelde beschikbare inlichtingen te
verstrekken.
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Or. en

Motivering

De indruk mag niet worden gewekt dat de verstrekking van informatie optioneel is, het moet 
duidelijk zijn dat het gaat om een natuurlijke procedure waarin deze verordening voorziet.

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Om de vijf jaar, te rekenen vanaf de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening, dient de Commissie, met 
name op basis van de door de lidstaten 
verstrekte inlichtingen, bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van deze verordening.

Om de drie jaar, te rekenen vanaf de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening, dient de Commissie, met 
name op basis van de door de lidstaten 
verstrekte inlichtingen, bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
de toepassing van deze verordening.

Or. en

Motivering

Vijf jaar voor de indiening van een verslag over de toepassing van de verordening is te lang, met 
name in een fase van verregaande hervormingen op Europees niveau wat een belastingunie 
betreft. Daarom wordt een kortere periode voorgesteld, om te zorgen voor een effectievere 
effectbeoordeling en om ervoor te zorgen dat de wetgeving indien nodig wordt aangepast.


