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PR_CNS_art55am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie współpracy 
administracyjnej w obszarze podatków akcyzowych
(COM(2011)0730 – C7-0447 – 2011/0330(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2011)0730),

– uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego 
Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0447/2011),

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz opinię Komisji 
Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-0000/2012),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku, zgodnie z art. 293 ust. 2 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3. zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od 
tekstu przyjętego przez Parlament;

4. zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania 
za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Stworzenie europejskiej unii fiskalnej 
powinno obejmować poszerzoną, szybką, 
skuteczną, przyjazną w użytkowaniu oraz 
jak najbardziej zautomatyzowaną 
wymianę informacji między państwami 
członkowskimi, tak by zwiększyć 
skuteczność zwalczania oszustw 
podatkowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Każdy akt ustawodawczy UE w dziedzinie opodatkowania powinien być uznawany za ważne 
narzędzie w dążeniu do jednoczesnego osiągnięcia celów mikro- i makroekonomicznych. 
Dlatego ważne jest, by w ramach tego rozporządzenia zawrzeć wyraźne odniesienie od rynku 
wewnętrznego, jak również do europejskiej unii fiskalnej.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W związku z wymianą informacji 
niezbędnych do zapewnienia 
prawidłowego stosowania przepisów 
akcyzowych co najmniej dwa państwa 
członkowskie mogą uzgodnić, na 
podstawie analizy ryzyka, 
przeprowadzenie na swoim własnym 
terytorium kontroli równoległych w 
zakresie podatku akcyzowego dotyczących 
co najmniej jednego przedsiębiorcy lub co 
najmniej jednego innego podmiotu, 
będącego przedmiotem wspólnego lub 
uzupełniającego się zainteresowania, 
ilekroć takie kontrole wydają się 
skuteczniejsze niż kontrole 
przeprowadzone tylko przez jedno państwo 
członkowskie. 

1. W celu zapewnienia prawidłowego 
stosowania przepisów akcyzowych co 
najmniej dwa państwa członkowskie mogą 
uzgodnić, w miarę potrzeby na podstawie 
analizy ryzyka, przeprowadzenie na swoim 
własnym terytorium kontroli równoległych 
w zakresie podatku akcyzowego 
dotyczących co najmniej jednego 
przedsiębiorcy lub co najmniej jednego 
innego podmiotu, będącego przedmiotem 
wspólnego lub uzupełniającego się 
zainteresowania, ilekroć takie kontrole 
wydają się skuteczniejsze niż kontrole 
przeprowadzone tylko przez jedno państwo 
członkowskie. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli porozumienie, o którym mowa w 
ust. 1, zostanie zawarte, każdy właściwy 
organ uczestniczący w tym porozumieniu 

4. W przypadku gdy porozumienie, o 
którym mowa w ust. 1, zostanie zawarte, 
każdy właściwy organ uczestniczący w 
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wyznacza przedstawiciela 
odpowiedzialnego za nadzór nad 
działaniami podejmowanymi w ramach 
kontroli równoległej oraz za koordynację 
tych działań.

tym porozumieniu wyznacza 
przedstawiciela odpowiedzialnego za 
nadzór nad działaniami podejmowanymi w 
ramach kontroli równoległej oraz za 
koordynację tych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Jednoczesne kontrole nie powinny być uznawane jedynie za możliwość, lecz stanowić 
normalną procedurę przewidzianą na mocy tego rozporządzenia.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja 
analizują i oceniają stosowanie niniejszego 
rozporządzenia. W tym celu Komisja 
dokonuje regularnego podsumowania
doświadczeń państw członkowskich, aby 
ulepszyć funkcjonowanie systemu 
ustanowionego na podstawie niniejszego 
rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie i Komisja 
analizują i oceniają stosowanie niniejszego 
rozporządzenia. W tym celu Komisja
regularnie porównuje i analizuje 
doświadczenia państw członkowskich, aby 
ulepszyć funkcjonowanie systemu 
ustanowionego na podstawie niniejszego 
rozporządzenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna odgrywać przejrzystą i aktywną rolę w monitorowaniu stosowania tego 
rozporządzenia. Powinno to być dokonywane nie tylko w formie podsumowania, ale również 
w drodze pogłębionej analizy doświadczenia państw członkowskich sporządzonej z 
perspektywy europejskiej.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby ocenić skuteczność systemu 
współpracy administracyjnej w zakresie 
egzekwowania stosowania przepisów 

Aby ocenić skuteczność systemu 
współpracy administracyjnej w zakresie 
egzekwowania stosowania przepisów 
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akcyzowych oraz zwalczania uchylania się 
od podatków akcyzowych i nadużyć z tym 
związanych, państwa członkowskie mogą 
przekazywać Komisji wszelkie dostępne 
informacje inne od tych, które określono 
w akapicie pierwszym.

akcyzowych oraz zwalczania uchylania się 
od podatków akcyzowych i nadużyć z tym 
związanych, państwa członkowskie są 
zachęcane do przekazywania Komisji 
wszelkich dostępnych informacji innych
od tych, które określono w akapicie 
pierwszym.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywanie informacji nie powinno być dokonywane jedynie w formie opinii, lecz 
stanowić normalną procedurę przewidzianą na mocy tego rozporządzenia.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia co 
pięć lat od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz w 
szczególności w oparciu o informacje 
dostarczane przez państwa członkowskie.

Komisja składa Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze 
stosowania niniejszego rozporządzenia co 
trzy lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia oraz w 
szczególności w oparciu o informacje 
dostarczane przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Okres pięciu lat na przedstawienie sprawozdania w sprawie stosowania tego rozporządzenia 
wydaje się zbyt długi, zwłaszcza w okresie istotnych reform w dziedzinie podatków i unii 
fiskalnej na poziomie unijnym. Proponowany jest zatem krótszy okres, aby zapewnić 
skuteczniejszą ocenę skutków oraz, w razie konieczności, ewentualne przyjęcie aktu 
ustawodawczego.


