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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato.)

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Conselho relativa à cooperação administrativa no 
domínio dos impostos especiais de consumo
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Processo legislativo especial – consulta)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Conselho (COM(2011)0730),

– Tendo em conta o artigo 113.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos 
termos do qual foi consultado pelo Conselho (C7-0447/2011),

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e o 
parecer da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(A7-0000/2011),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Convida a Comissão a alterar a sua proposta no mesmo sentido, nos termos do n.º 2 do 
artigo 293.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia;

3. Solicita ao Conselho que o informe, se entender afastar-se do texto aprovado pelo 
Parlamento;

4. Solicita nova consulta, caso o Conselho tencione alterar substancialmente a proposta da 
Comissão;

5. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A criação de uma união fiscal 
europeia deve compreender um 
intercâmbio de informações amplo, 
célere, eficiente, de fácil utilização e, 
tanto quanto possível, automático entre os 
Estados-Membros, de modo a melhorar a 
luta contra a evasão fiscal.



PE475.980v01-00 6/8 PR\883837PT.doc

PT

Or. en

Justificação

Cada ato legislativo da UE relativo à tributação deve ser considerado uma importante 
ferramenta para alcançar em simultâneo os objetivos micro e macroeconómicos. Por 
conseguinte, é importante fazer no presente regulamento uma referência clara ao mercado 
interno, bem como à união fiscal europeia.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Tendo em vista o intercâmbio de 
informações necessárias à correta aplicação 
da legislação relativa aos impostos 
especiais de consumo, dois ou mais 
Estados-Membros podem chegar a acordo, 
com base numa análise de risco, sobre a 
realização de controlos simultâneos nos 
seus territórios respetivos, para determinar 
a situação em matéria de impostos 
especiais de consumo de um ou vários 
operadores económicos ou de outras 
pessoas que apresentem um interesse 
comum ou complementar e sempre que 
estes controlos se afigurem mais eficazes 
do que os controlos efetuados por um único 
Estado-Membro. 

1. Para assegurar o intercâmbio de 
informações necessárias à correta aplicação 
da legislação relativa aos impostos 
especiais de consumo, dois ou mais 
Estados-Membros podem chegar a acordo, 
com base numa análise de risco, quando 
adequado, sobre a realização de controlos 
simultâneos nos seus territórios respetivos, 
para determinar a situação em matéria de 
impostos especiais de consumo de um ou 
vários operadores económicos ou de outras 
pessoas que apresentem um interesse 
comum ou complementar e sempre que 
estes controlos se afigurem mais eficazes 
do que os controlos efetuados por um único 
Estado-Membro. 

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se for celebrado o acordo a que se refere 
o n.º 1, cada uma das autoridades 
competentes participantes nesse acordo 
designa um representante responsável pela 

4. Quando for celebrado o acordo a que se 
refere o n.º 1, cada uma das autoridades 
competentes participantes nesse acordo 
designa um representante responsável pela 
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supervisão e coordenação dos controlos 
simultâneos.

supervisão e coordenação dos controlos 
simultâneos.

Or. en

Justificação
Os controlos simultâneos não devem constituir apenas uma opção, mas um procedimento 
normal permitido pelo presente regulamento.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem analisar e avaliar a aplicação do 
presente regulamento. Para o efeito, a 
Comissão deve apresentar regularmente 
um resumo da experiência dos 
Estados-Membros, com o objetivo de 
melhorar o funcionamento do sistema 
estabelecido pelo presente regulamento. 

1. Os Estados-Membros e a Comissão 
devem analisar e avaliar a aplicação do 
presente regulamento. Para o efeito, a 
Comissão deve apresentar regularmente 
uma comparação e uma avaliação da 
experiência dos Estados-Membros, com o 
objetivo de melhorar o funcionamento do 
sistema estabelecido pelo presente 
regulamento. 

Or. en

Justificação
A Comissão deve ter um papel claro e ativo no controlo da aplicação do presente 
regulamento. Esse controlo deve consistir não só na apresentação de um resumo, mas 
também numa avaliação desenvolvida da experiência dos Estados-Membros do ponto de vista 
europeu.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A fim de avaliar a eficácia do presente 
sistema de cooperação administrativa em 
matéria de controlo da aplicação da 
legislação relativa aos impostos especiais 
de consumo e do combate à evasão e à 

A fim de avaliar a eficácia do presente 
sistema de cooperação administrativa em 
matéria de controlo da aplicação da 
legislação relativa aos impostos especiais 
de consumo e do combate à evasão e à 
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fraude no domínio dos impostos especiais 
de consumo, os Estados-Membros podem
facultar à Comissão qualquer outra 
informação disponível além da informação 
a que se refere o primeiro parágrafo.

fraude no domínio dos impostos especiais 
de consumo, os Estados-Membros são 
convidados a facultar à Comissão qualquer 
outra informação disponível além da 
informação a que se refere o primeiro 
parágrafo.

Or. en

Justificação
A disponibilização de informação não deve constituir apenas uma opção, mas um 
procedimento normal permitido pelo presente regulamento.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 37 

Texto da Comissão Alteração

De cinco em cinco anos, a contar da data 
da entrada em vigor do presente 
regulamento, e em especial com base nas 
informações prestadas pelos 
Estados-Membros, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a aplicação do 
presente regulamento.

De três em três anos, a contar da data da 
entrada em vigor do presente regulamento, 
e em especial com base nas informações 
prestadas pelos Estados-Membros, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do presente regulamento.

Or. en

Justificação
O período de cinco anos parece ser demasiado longo para a apresentação de um relatório 
sobre a aplicação do presente regulamento, particularmente numa fase de grandes reformas 
a nível europeu no domínio da tributação e da união fiscal. É, portanto, proposto um período
mais curto, de modo a garantir uma avaliação de impacto mais consistente e, se necessário, 
eventualmente adaptar a legislação. 


