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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom.
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Sveta o upravnem sodelovanju na področju trošarin
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2011)0730),

– ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C7-0447/2011),

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenja Odbora za 
notranji trg in varstvo potrošnikov (A7-0000/2011),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Da se okrepi boj proti izogibanju 
plačila davkov, bi moralo oblikovanje 
evropske fiskalne unije vključevati 
razširjeno, hitro, učinkovito, uporabniško 
prijazno in v kolikor je to mogoče 
samodejno izmenjavo informacij med 
državami članicami.

Or. en
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Obrazložitev

Vsak del zakonodaje EU o obdavčitvi se mora obravnavati kot pomembno sredstvo za hkratno 
doseganje mikro- in makroekonomskih ciljev. Zato je pomembno, da se ta uredba jasno 
sklicuje na notranji trg ter evropsko fiskalno unijo.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zaradi izmenjave informacij, potrebnih
za zagotavljanje pravilne uporabe 
trošarinske zakonodaje, se lahko dve ali 
več držav članic na podlagi analize 
tveganja dogovori za izvedbo sočasnega 
nadzora na svojem ozemlju glede 
poslovanja na področju trošarin enega ali 
več gospodarskih subjektov ali drugih 
oseb, ki je v skupnem ali dopolnilnem 
interesu, kadar se zdi, da je tak nadzor bolj 
učinkovit od nadzora, ki ga opravi samo 
ena država članica. 

1. Za zagotavljanje pravilne uporabe 
trošarinske zakonodaje, se lahko dve ali 
več držav članic na podlagi analize 
tveganja po potrebi dogovori, da na svojem 
ozemlju izvede sočasen nadzor 
trošarinskega poslovanja enega ali več 
gospodarskih subjektov ali drugih oseb, ki 
je v skupnem ali dopolnilnem interesu, 
kadar se zdi, da je takšen nadzor bolj 
učinkovit od nadzora, ki ga opravi samo 
ena država članica. 

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se sklene sporazum iz odstavka 1, 
vsak pristojni organ, ki sodeluje pri tem 
sporazumu, imenuje predstavnika, ki je 
odgovoren za nadzor in usklajevanje 
postopka sočasnega nadzora.

4. Kadar se sklene sporazum iz odstavka 1, 
vsak pristojni organ, ki sodeluje pri tem 
sporazumu, imenuje predstavnika, ki je
odgovoren za nadzor in usklajevanje 
postopka sočasnega nadzora.

Or. en

Obrazložitev
Hkratne kontrole naj ne bi bile samo izbirne, temveč običajen postopek, ki ga omogoča ta 
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uredba.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice in Komisija preučijo in 
ocenijo uporabo te uredbe. Za ta namen 
Komisija redno povzema izkušnje držav 
članic z namenom izboljšanja delovanja 
sistema, ki ga določa ta uredba. 

1. Države članice in Komisija preučijo in 
ocenijo uporabo te uredbe. Za ta namen 
Komisija redno primerja in analizira
izkušnje držav članic z namenom 
izboljšanja delovanja sistema, ki ga določa 
ta uredba. 

Or. en

Obrazložitev
Komisija bi morala imeti jasno in dejavno vlogo pri spremljanju uporabe te uredbe, ki naj ne 
bi bila omejena samo na povzemanje, temveč vključevala tudi podrobno analiziranje izkušenj 
držav članic z evropskega vidika.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaradi ocenjevanja učinkovitosti tega 
sistema upravnega sodelovanja pri 
spodbujanju uporabe trošarinske 
zakonodaje ter boju proti utajam in 
goljufijam na področju trošarin lahko
države članice sporočijo Komisiji vse 
razpoložljive informacije, razen informacij 
iz prvega pododstavka.

Zaradi ocenjevanja učinkovitosti tega 
sistema upravnega sodelovanja pri 
spodbujanju uporabe trošarinske 
zakonodaje ter boju proti utajam in 
goljufijam na področju trošarin se države 
članice pozove, da sporočijo Komisiji vse 
razpoložljive informacije, razen informacij 
iz prvega pododstavka.

Or. en

Obrazložitev
Sporočanje informacij naj ne bi bilo samo izbirno, temveč običajen postopek, ki ga omogoča 
ta uredba.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Člen 37 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o uporabi te uredbe vsakih pet let 
od datuma začetka veljavnosti te uredbe 
predvsem na podlagi informacij, ki jih 
posredujejo države članice.

Komisija poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o uporabi te uredbe vsaka tri leta
od datuma začetka veljavnosti te uredbe 
predvsem na podlagi informacij, ki jih 
posredujejo države članice.

Or. en

Obrazložitev
Obdobje petih let za pripravo poročila o uporabi te uredbe se zdi predolgo, zlasti v fazi 
velikih reform na evropski ravni na področju obdavčitve in fiskalne unije. Zato se predlaga 
krajše obdobje, da se zagotovi bolj učinkovita presoja vpliva in po potrebi morebitna 
prilagoditev zakonodaje. 


