
— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0042/2012), 

1. przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu; 

2. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeżeli uzna ona za stosowne wprowadzić 
znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem; 

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

P7_TC1-COD(2012)0003 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 marca 2012 r. 
w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/…/UE zmieniającej dyrektywę 
2004/40/WE w sprawie minimalnych wymagań w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
dotyczących narażenia pracowników na ryzyko spowodowane czynnikami fizycznymi (polami 
elektromagnetycznymi) (osiemnastą dyrektywę szczegółową w rozumieniu art. 16 ust. 1 

dyrektywy 89/391/EWG) 

(Jako że pomiędzy Parlamentem i Radą osiągnięte zostało porozumienie, stanowisko Parlamentu odpowiada ostatecznej 
wersji aktu prawnego, dyrektywy 2012/11/UE) 

Współpraca administracyjna w obszarze podatków akcyzowych * 

P7_TA(2012)0108 

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wniosku 
dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej w obszarze podatków 

akcyzowych (COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS)) 

(2013/C 257 E/21) 

(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 skonsul
towała się z Parlamentem (C7-0447/2011), 

— uwzględniając art. 55 Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0044/2012), 

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji; 

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

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

TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 1 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 2 a preambuły (nowy) 

(2a) Stworzenie europejskiej unii fiskalnej powinno obej
mować poszerzoną, szybką, skuteczną, przyjazną w użytko
waniu oraz jak najbardziej zautomatyzowaną wymianę infor
macji między państwami członkowskimi, tak by zwiększyć 
skuteczność zwalczania oszustw podatkowych. 

Poprawka 2 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 11 preambuły 

(11) Informacje zwrotne są odpowiednim sposobem umoż
liwiającym stałą poprawę jakości wymienianych informacji. 
W związku z tym należy stworzyć ramy dla przekazywania 
informacji zwrotnych. 

(11) Informacje zwrotne są odpowiednim sposobem umoż
liwiającym stałą poprawę jakości wymienianych informacji oraz 
uproszczenie procedur biurokratycznych. W związku z tym 
należy stworzyć ramy dla przekazywania informacji zwrotnych. 

Poprawka 3 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 14 a preambuły (nowy) 

(14a) Dane osobowe przetwarzane zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem należy przechowywać jedynie tak długo, jak 
to konieczne, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym 
i unijnym. 

Poprawka 4 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 19 preambuły 

(19) Do celów skutecznego stosowania niniejszego rozporzą
dzenia może okazać się konieczne ograniczenie zakresu niektó
rych praw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie 95/46/ 
WE, zwłaszcza praw określonych w art. 10, art. 11 ust. 1, art. 
12 i 21, dla ochrony interesów, o których mowa w art. 13 ust. 
1 lit. e) tej dyrektywy, mając na uwadze ewentualną utratę 
dochodu przez państwa członkowskie oraz kluczowego znaczenia 
informacji będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia 
dla skuteczności walki z nadużyciami. Należy zobowiązać 
państwa członkowskie do zastosowania wskazanych zwolnień 
w stopniu, w którym są one niezbędne i proporcjonalne. 

(19) Do celów skutecznego stosowania niniejszego rozporzą
dzenia może okazać się konieczne ograniczenie zakresu niektó
rych praw i obowiązków ustanowionych w dyrektywie 95/46/ 
WE, zwłaszcza praw określonych w art. 10, art. 11 ust. 1, art. 
12 i 21, dla ochrony interesów, o których mowa w art. 13 ust. 
1 lit. e) tej dyrektywy, mając na uwadze ewentualną utratę 
dochodu przez państwa członkowskie oraz kluczowe znaczenie 
informacji będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia 
dla skuteczności walki z nadużyciami. Należy zobowiązać 
państwa członkowskie do zastosowania wskazanych zwolnień 
w stopniu, w którym są one niezbędne i proporcjonalne. Z 
uwagi na potrzebę zachowania dowodów w przypadkach 
podejrzeń o nadużycia lub nieprawidłowości podatkowe oraz 
w celu uniknięcia utrudnień w prawidłowej ocenie zgodności 
z przepisami akcyzowymi, w miarę konieczności powinno być 
możliwe ograniczenie obowiązków administratora danych oraz 
praw osób, których dane dotyczą, w odniesieniu do dostar
czania informacji, dostępu do danych i podawania do wiado
mości publicznej operacji przetwarzania danych podczas 
wymiany danych osobowych na mocy niniejszego rozporządze
nia.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 5 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 preambuły 

(20) W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
art. 8, 16, 19, 20, 21 i 34 niniejszego rozporządzenia, upraw
nienia wykonawcze powinno się przekazać Komisji. Te upraw
nienia powinno się wykonywać zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne 
dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykony
wania uprawnień wykonawczych przez Komisję. 

(20) W celu zapewnienia jednolitych warunków stosowania 
niniejszego rozporządzenia oraz w celu określenia głównych 
kategorii danych, jakie mogą być przedmiotem wymiany 
między państwami członkowskimi na mocy niniejszego 
rozporządzenia, uprawnienia wykonawcze powinno się prze
kazać Komisji. Te uprawnienia powinno się wykonywać zgodnie 
z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europej
skiego i Rady z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy 
i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa człon
kowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komis
ję. 

Poprawka 6 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 20 a preambuły (nowy) 

(20a) Przetwarzanie danych osobowych dotyczących prze
stępstw, wyroków skazujących lub środków bezpieczeństwa 
odbywa się zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy 95/46/WE lub 
art. 10 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 45/2001. 

Poprawka 7 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 22 preambuły 

(22) Funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia należy 
monitorować i poddawać ocenie. W związku z tym należy 
wprowadzić przepis nakazujący gromadzenie danych statystycz
nych i innych informacji przez państwa członkowskie oraz 
regularne sporządzanie sprawozdań przez Komisję. 

(22) Funkcjonowanie niniejszego rozporządzenia należy 
monitorować i poddawać ocenie. W związku z tym należy 
wprowadzić przepis nakazujący gromadzenie danych statystycz
nych i innych informacji przez państwa członkowskie oraz 
regularne sporządzanie sprawozdań przez Komisję. Dane 
gromadzone przez państwa członkowskieoraz sprawozdania 
Komisji powinny być udostępniane raz w roku oraz przedkła
dane zarówno Parlamentowi Eurpejskiemu, jak i Radzie. 

Poprawka 8 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 25 a preambuły (nowy) 

(25a) Komisja powinna ustanowić nowe forum ds. podatku 
VAT i akcyzy, na wzór wspólnego forum UE ds. cen trans
ferowych, w ramach którego firmy mogą omawiać kwestie 
związane z podatkiem VAT dla przedsiębiorstw oraz spory 
między państwami członkowskimi. 

Poprawka 9 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 3 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać 
uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępo
wania administracyjnego. Jeżeli organ współpracujący zadecy
duje, że żadne postępowanie administracyjne nie jest 
konieczne, niezwłocznie informuje organ wnioskujący o przy
czynach swojej decyzji. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać 
uzasadniony wniosek o przeprowadzenie szczególnego postępo
wania administracyjnego.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 10 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 8 – ustęp 5 

5. Organ współpracujący może zwrócić się do organu wnios
kującego z wnioskiem o dostarczenie sprawozdania na temat 
czynności następczych podjętych przez wnioskujące państwo 
członkowskie na podstawie dostarczonych informacji. W przy
padku wystosowania takiego wniosku organ wnioskujący, bez 
uszczerbku dla zasad dotyczących zachowania tajemnicy 
i ochrony danych mających zastosowanie w jego państwie, 
przesyła takie sprawozdanie tak szybko, jak to możliwe, pod 
warunkiem że nie stanowi to dla niego nadmiernego obciąże
nia. 

5. Organ współpracujący może zwrócić się do organu wnios
kującego z wnioskiem o dostarczenie sprawozdania na temat 
czynności następczych podjętych przez wnioskujące państwo 
członkowskie na podstawie dostarczonych informacji. W przy
padku wystosowania takiego wniosku organ wnioskujący, bez 
uszczerbku dla zasad dotyczących zachowania tajemnicy 
i ochrony danych mających zastosowanie w jego państwie, 
przesyła takie sprawozdanie tak szybko, jak to możliwe. 

Poprawka 11 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 9 – ustęp 4 

4. W przypadku, w którym zastosowanie dokumentu 
wzajemnej pomocy administracyjnej jest niepraktyczne, 
wymiana komunikatów może zostać przeprowadzona w całości 
lub w części przy wykorzystaniu innych środków. W takich 
wyjątkowych przypadkach do komunikatu dołącza się wyjaśnie
nie, dlaczego zastosowanie dokumentu wzajemnej pomocy 
administracyjnej okazało się niepraktyczne. 

4. W przypadku, w którym zastosowanie dokumentu 
wzajemnej pomocy administracyjnej jest niepraktyczne, 
wymiana komunikatów może zostać przeprowadzona w całości 
lub w części przy wykorzystaniu innych środków. W takich 
wyjątkowych przypadkach – jeżeli organ współpracujący 
uzna to za konieczne – do komunikatu dołącza się wyjaśnienie, 
dlaczego zastosowanie dokumentu wzajemnej pomocy admi
nistracyjnej okazało się niepraktyczne. 

Poprawka 13 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 13 – ustęp 1 

1. W związku z wymianą informacji niezbędnych do zapew
nienia 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 akcyzo
wego 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 przepro
wadzone tylko przez jedno państwo członkowskie. 

1. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów 
akcyzowych co najmniej dwa państwa członkowskie mogą 
uzgodnić, na podstawie analizy ryzyka i w miarę potrzeby, 
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 uzupełniają
cego się zainteresowania, ilekroć takie kontrole wydają się 
skuteczniejsze niż kontrole przeprowadzone tylko przez jedno 
państwo członkowskie. 

Poprawka 15 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a) 

a) dokładnych kategorii informacji wymienianych na podstawie 
art. 15 ust. 1; 

a) dokładnych kategorii informacji wymienianych na podstawie 
art. 15 ust. 1 w celu stworzenia pełnej listy informacji, 
która będzie aktualizowana dwa razy do roku, aby dosto
sować ją do nowych potrzeb w zakresie wymiany; 

Poprawka 16 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi 

W tym celu organy te mogą korzystać z systemu komputero
wego, jeżeli jest on odpowiedni do przetwarzania takich infor
macji. 

W tym celu wskazane jest korzystanie przez te organy 
z systemu komputerowego, jeżeli jest on odpowiedni do prze
twarzania takich informacji.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 17 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 16 – ustęp 2 

2. Organ, który zgodnie z ust. 1 przekazał informacje 
innemu organowi, może zwrócić się do tego organu o przed
stawienie sprawozdania z działań podjętych przez wnioskujące 
państwo członkowskie na podstawie dostarczonych informacji. 
W przypadku wystosowania odpowiedniego wniosku, drugi 
organ, nie naruszając przepisów dotyczących poufności 
i ochrony danych mających zastosowanie w jego państwie 
członkowskim, wysyła tak szybko, jak to możliwe takie spra
wozdanie, pod warunkiem że nie stanowi to dla niego nadmier
nego obciążenia administracyjnego. 

2. Organ, który zgodnie z ust. 1 przekazał informacje 
innemu organowi, może zwrócić się do tego organu o przed
stawienie sprawozdania z działań podjętych przez wnioskujące 
państwo członkowskie na podstawie dostarczonych informacji. 
Jeżeli organ ten przekazał informacje w następstwie wykrycia 
niecodziennej, lecz znaczącej pod względem ekonomicznym 
nieprawidłowości, zwraca się on o takie sprawozdanie doty
czące działań następczych. W przypadku wystosowania odpo
wiedniego wniosku, drugi organ, nie naruszając przepisów doty
czących poufności i ochrony danych mających zastosowanie 
w jego państwie członkowskim, wysyła tak szybko, jak to 
możliwe takie sprawozdanie, pod warunkiem że nie stanowi 
to dla niego nadmiernego obciążenia administracyjnego. 

Poprawka 18 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b) 

b) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres przedsiębiorcy lub 
obiektu; 

b) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres przedsiębiorcy lub 
obiektu lub – w przypadku zarejestrowanych odbiorców, 
o których mowa w ust. 1 lit. a) pkt (ii) – adres do doręczeń 
zatwierdzony przez właściwe organy państwa członkow
skiego rejestracji; 

Poprawka 19 i 20 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 23 

Wnioski o udzielenie pomocy, w tym wnioski o powiadomienie, 
oraz załączone dokumenty można sporządzać w dowolnym 
języku uzgodnionym przez organ współpracujący i organ 
wnioskujący. Do wniosków wymaga się dołączenia tłumaczenia 
na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę organ współpracujący, 
tylko w przypadku, w którym organ współpracujący przedstawi 
uzasadnienie wyjaśniające potrzebę wykonania tłumaczenia. 

Wnioski o udzielenie pomocy, w tym wnioski o powiadomienie, 
oraz załączone dokumenty można sporządzać w dowolnym 
języku uzgodnionym uprzednio przez organ współpracujący 
i organ wnioskujący. Do wniosków wymaga się dołączenia 
tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z języków urzędo
wych państwa członkowskiego, w którym ma siedzibę organ 
współpracujący, tylko w przypadku gdy organ współpracujący 
przedstawi rozsądne uzasadnienie wyjaśniające potrzebę wyko
nania tłumaczenia. 

Poprawka 21 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 3 

3. Właściwy organ państwa członkowskiego może odmówić 
przekazania informacji, jeżeli wnioskujące państwo członkow
skie nie może ze względów prawnych udzielić podobnych infor
macji. 

skreślony 

Poprawka 22 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 25 – ustęp 4 

4. Można odmówić udzielenia informacji w przypadku, 
w którym prowadziłoby to do ujawnienia tajemnicy handlowej, 
przemysłowej lub służbowej, procesu produkcyjnego bądź 
informacji, których ujawnienie naruszyłoby porządek publiczny. 
Państwa członkowskie nie mogą odmówić udzielenia informacji 
na temat przedsiębiorcy z tego tylko względu, że informacje te 
znajdują się w posiadaniu banku, innej instytucji finansowej, 
pełnomocnika lub osoby działającej w charakterze agenta lub 
powiernika, ani też dlatego, że dotyczą one udziałów własno 
ściowych w osobie prawnej. 

4. Można odmówić udzielenia informacji w przypadku, 
w którym w sposób oczywisty prowadziłoby to do ujawnienia 
tajemnicy handlowej, przemysłowej lub służbowej lub tajemnicy 
procesu produkcyjnego, bądź informacji, których ujawnienie 
naruszyłoby porządek publiczny. Państwa członkowskie nie 
mogą odmówić udzielenia informacji na temat przedsiębiorcy 
z tego tylko względu, że informacje te znajdują się w posiadaniu 
banku, innej instytucji finansowej, pełnomocnika lub osoby 
działającej w charakterze agenta lub powiernika, ani też dlatego, 
że dotyczą one udziałów własnościowych w osobie prawnej.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 23 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi 

Właściwy organ państwa członkowskiego udzielającego infor
macji zezwala jednak na ich wykorzystywanie do innych 
celów w państwie członkowskim organu wnioskującego, jeżeli 
w przepisach obowiązujących w państwie członkowskim 
organu współpracującego zezwala się na wykorzystywanie 
informacji w podobnych celach w tym państwie. 

Właściwy organ państwa członkowskiego udzielającego infor
macji może jednak zezwolić na ich wykorzystywanie do innych 
celów w państwie członkowskim organu wnioskującego, jeżeli 
w przepisach obowiązujących w państwie członkowskim 
organu współpracującego zezwala się na wykorzystywanie 
informacji w podobnych celach w tym państwie. 

Poprawka 24 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy 

4. Wszystkie kwestie dotyczące przechowywania lub 
wymiany informacji przez państwa członkowskie, o których 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, podlegają krajowym prze
pisom wdrażającym dyrektywę 95/46/WE. 

4. Przetwarzanie danych osobowych przez państwa człon
kowskie, o którym mowa w niniejszym rozporządzeniu, 
podlega krajowym przepisom wdrażającym dyrektywę 95/46/ 
WE. 

Poprawka 25 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 32 – ustęp 2 

2. Jeżeli zainteresowane państwo trzecie podjęło prawne 
zobowiązanie, że udzieli pomocy wymaganej do zebrania 
dowodów potwierdzających nielegalny charakter transakcji, 
które naruszają przepisy akcyzowe, dopuszczalne jest przeka
zanie temu państwu trzeciemu informacji uzyskanych na mocy 
niniejszego rozporządzenia – za zgodą właściwych organów, 
które dostarczyły te informacje, oraz zgodnie z ich przepisami 
krajowymi – do tego samego celu, w jakim udzielono tych 
informacji oraz zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, w szczegól
ności z przepisami dotyczącymi przekazywania danych osobo
wych państwom trzecim oraz z krajowymi środkami prawnymi 
wdrażającymi tę dyrektywę. 

2. Jeżeli zainteresowane państwo trzecie podjęło prawne 
zobowiązanie, że udzieli pomocy wymaganej do zebrania 
dowodów potwierdzających nielegalny charakter transakcji, 
które naruszają przepisy akcyzowe, dopuszczalne jest przeka
zanie temu państwu trzeciemu przez właściwy organ państwa 
członkowskiego informacji uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia – za zgodą właściwych organów, które dostar
czyły te informacje, oraz zgodnie z ich przepisami krajowymi – 
do tego samego celu, w jakim udzielono tych informacji oraz 
zgodnie z dyrektywą 95/46/WE, w tym z przepisami dotyczą
cymi przekazywania danych osobowych państwom trzecim 
oraz z krajowymi środkami prawnymi wdrażającymi tę dyrek
tywę. 

Poprawka 26 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 

1. Państwa członkowskie i Komisja analizują i oceniają stoso
wanie niniejszego rozporządzenia. W tym celu Komisja doko
nuje regularnego podsumowania doświadczeń państw człon
kowskich, aby ulepszyć funkcjonowanie systemu ustanowio
nego na podstawie niniejszego rozporządzenia. 

1. Państwa członkowskie i Komisja analizują i oceniają stoso
wanie niniejszego rozporządzenia. W tym celu Komisja regu
larnie porównuje i analizuje doświadczenia państw członkow
skich, aby ulepszyć funkcjonowanie systemu ustanowionego na 
podstawie niniejszego rozporządzenia. 

Poprawka 27 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy) 

1a. Do dnia 31 grudnia 2012 r. Komisja przedstawi Parla
mentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na temat 
nadużyć w obszarze podatków akcyzowych, w miarę potrzeby 
wraz z poprawkami do niniejszego rozporządzenia.
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TEKST PROPONOWANY PRZEZ KOMISJĘ POPRAWKA 

Poprawka 28 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi 

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

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

Poprawka 29 
Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 37 

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

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

Szacunkowe przychody i wydatki na rok 2013 - Sekcja 1 - Parlament 

P7_TA(2012)0109 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie preliminarza wpływów 
i wydatków Parlamentu Europejskiego w roku budżetowym 2013 (2012/2006(BUD)) 

(2013/C 257 E/22) 

Parlament Europejski, 

— uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ), 
w szczególności jego art. 31, 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 2 ), 

— uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wytycznych dotyczących procedury 
budżetowej 2013 – sekcje 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ( 3 ), 

— uwzględniając sprawozdanie sekretarza generalnego dla Prezydium dotyczące sporządzenia wstępnego 
projektu preliminarza budżetowego Parlamentu na rok budżetowy 2013, 

— uwzględniając wstępny projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Prezydium w dniu 
12 marca 2012 r., zgodnie z art. 23 ust. 7 oraz art. 79 ust. 1 Regulaminu Parlamentu, 

— uwzględniając projekt preliminarza budżetowego sporządzony przez Komisję Budżetową zgodnie z art. 
79 ust. 2 Regulaminu Parlamentu, 

— uwzględniając art. 79 Regulaminu,
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( 1 ) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. C 139 z 14.6.2006, s. 1. 
( 3 ) Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0050. 

Czwartek, 29 marca 2012 r.
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