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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
*** Procedura de aprobare

***I Procedura legislativă ordinară (prima lectură)
***II Procedura legislativă ordinară (a doua lectură)

***III Procedura legislativă ordinară (a treia lectură)

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus în proiectul de act.)

Amendamente la un proiect de act

În amendamentele Parlamentului, modificările aduse proiectului de act sunt 
evidențiate prin caractere cursive aldine. Evidențierea cu caractere cursive 
simple este o indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale 
proiectului de act propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului 
final (de exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.

Antetul amendamentelor referitoare la un act existent pe care proiectul de act 
urmărește să îl modifice cuprinde două rânduri suplimentare prin care se 
indică actul existent și, respectiv, dispoziția vizată a acestuia. Fragmentele 
preluate ca atare dintr-o dispoziție a unui act existent pe care Parlamentul 
dorește să o modifice, dar pe care proiectul de act nu a modificat-o, sunt 
evidențiate cu caractere aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de 
fragmente sunt semnalate prin simbolul [...].
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitor la propunerea de regulament al Consiliului privind cooperarea administrativă 
în domeniul accizelor
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2011)0730),

– având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în 
temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C7-0447/2011),

– având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul 
Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A7-0000/2011),

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2. invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 
alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3. invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze 
de la textul aprobat de acesta;

4. solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod 
substanțial propunerea Comisiei;

5. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și 
parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Crearea unei uniuni fiscale europene 
ar trebui să includă un schimb de 
informații cuprinzător, rapid, eficient, 
accesibil și, în măsura posibilului, 
automat între statele membre, cu scopul 
de a lupta mai eficient împotriva evaziunii 
fiscale.
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Justificare

Fiecare act legislativ al UE în domeniul fiscal ar trebui să fie considerat un instrument 
important pentru îndeplinirea simultană a obiectivelor în domeniul microeconomic și 
macroeconomic. Prin urmare, este important ca, în cadrul acestui regulament, să se facă o 
referire clară la piața internă, precum și la uniunea fiscală europeană.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În vederea realizării schimbului de 
informații necesare pentru a garanta 
aplicarea corectă a legislației în domeniul 
accizelor, două sau mai multe state 
membre pot conveni, pe baza unei analize 
a riscurilor, să efectueze controale 
simultane, fiecare pe teritoriul propriu, cu 
privire la situația referitoare la accize a 
unuia sau a mai multor operatori economici 
sau a altor persoane care prezintă interes 
comun sau complementar, ori de câte ori 
astfel de controale par să fie mai eficace 
decât controalele efectuate de un singur 
stat membru. 

(1) În vederea asigurării unei aplicări 
corecte a legislației în domeniul accizelor, 
două sau mai multe state membre pot 
conveni, pe baza unei analize a riscurilor 
dacă este cazul, să efectueze controale 
simultane, fiecare pe teritoriul propriu, cu 
privire la situația referitoare la accize a 
unuia sau a mai multor operatori economici 
sau a altor persoane care prezintă interes 
comun sau complementar, ori de câte ori 
astfel de controale par să fie mai eficace 
decât controalele efectuate de un singur 
stat membru. 

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care se încheie acordul 
prevăzut la alineatul (1), fiecare autoritate 
competentă participantă la acordul 
respectiv numește un reprezentant care este 
responsabil cu supravegherea și 
coordonarea operațiunii de control 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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Justificare
Controalele simultane nu ar trebui să fie considerate doar o opțiune, ci o procedură normală 
permisă de prezentul regulament.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Statele membre și Comisia examinează 
și evaluează aplicarea prezentului 
regulament. În acest scop, Comisia 
sintetizează regulat experiența acumulată 
de statele membre în vederea îmbunătățirii 
funcționării sistemului instituit de 
prezentul regulament. 

(1) Statele membre și Comisia examinează 
și evaluează aplicarea prezentului 
regulament. În acest scop, Comisia 
compară și analizează regulat experiența 
acumulată de statele membre în vederea 
îmbunătățirii funcționării sistemului 
instituit de prezentul regulament. 

Or. en

Justificare
Comisia ar trebui să aibă un rol clar și activ în monitorizarea aplicării prezentului 
regulament. Acest lucru ar trebui să aibă loc nu doar prin sintetizarea, ci și prin analiza 
aprofundată a experienței acumulate de statele membre din perspectivă europeană.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În vederea evaluării eficacității sistemului 
de cooperare administrativă în impunerea 
aplicării legislației privind accizele și în 
combaterea evaziunii și a fraudei 
referitoare la accize, statele membre pot 
comunica Comisiei orice fel de informații 
disponibile, altele decât informațiile 
menționate la primul paragraf.

În vederea evaluării eficacității sistemului 
de cooperare administrativă în impunerea 
aplicării legislației privind accizele și în 
combaterea evaziunii și a fraudei 
referitoare la accize, statele membre sunt 
invitate să comunice Comisiei orice fel de 
informații disponibile, altele decât 
informațiile menționate la primul paragraf.

Or. en
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Justificare
Comunicarea de informații nu ar trebui să fie considerată doar o opțiune, ci o procedură 
normală permisă de prezentul regulament.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Articolul 37 

Textul propus de Comisie Amendamentul

Din cinci în cinci ani începând cu data 
intrării în vigoare a prezentului regulament 
și în special pe baza informațiilor furnizate 
de statele membre, Comisia prezintă 
rapoarte Parlamentului European și 
Consiliului cu privire la punerea în aplicare 
a prezentului regulament.

Din trei în trei ani începând cu data intrării 
în vigoare a prezentului regulament și în 
special pe baza informațiilor furnizate de 
statele membre, Comisia prezintă rapoarte 
Parlamentului European și Consiliului cu 
privire la punerea în aplicare a prezentului 
regulament.

Or. en

Justificare
O perioadă de cinci ani pentru prezentarea unui raport referitor la punerea în aplicare a 
prezentului regulament pare să fie prea lungă, în special într-o perioadă în care au loc 
reforme semnificative la nivel european în domeniul fiscal și în ceea ce privește uniunea 
fiscală. Prin urmare, este propusă o perioadă mai scurtă, cu scopul de a asigura o analiză 
mai eficace a impactului și de a adapta eventual legislația, în cazurile în care este necesar. 


