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Articolul III-170 

1. Nici un stat membru nu aplică, direct sau indirect, produselor altor state membre 
impozite interne, de orice natură, mai mari decât cele care se aplică direct sau 
indirect produselor naţionale similare, De asemenea, nici un stat membru nu aplică 
produselor altor state membre impozite interne de natură să protejeze indirect alte 
produse. 

2. Produsele exportate de un stat membru pe teritoriul altui stat membru nu pot 
beneficia de nici o rambursare a impozitelor interne care să depăşească impozitele 
aplicate direct sau indirect. 

3. în ceea ce priveşte impozitul, altul decât cel pe cifra de afaceri, accizele şi celelalte 
impozite indirecte, nu pot fi operate scutiri sau rambursări la exportul către celelalte 
state membre şi nu pot fi instituite taxe de compensare la importurile care provin din 
statele membre, decât dacă măsurile preconizate au fost în prealabil aprobate, pentru 
o perioadă limitată, printr-o decizie europeană adoptată de Consiliu la propunerea 
Comisiei. 

Articolul III-171 

O lege sau o lege-cadru europeană a Consiliului stabileşte măsurile de armonizare a 
legislaţiilor referitoare la impozitul pe cifra de afaceri, accize şi alte impozite indirecte, 
în măsura în care această armonizare este necesara pentru a asigura instituirea şi 
funcţionarea pieţei interne şi pentru a evita denaturarea concurenţei. 

Articolul III-172 

1. Cu excepţia cazului in care în Constituţie se prevede altfel, prezentul articol se 
aplică în vederea realizării obiectivelor enunţate în art. III-130, Legile sau legile-
cadru europene stabilesc măsurile referitoare la apropierea dispoziţiilor legale, de 
reglementare şi administrative ale statelor membre care au drept scop instituirea şi 
funcţionarea pieţei interne. 

2. Alin. 1 nu se aplică dispoziţiilor fiscale, dispoziţiilor privind libera circulaţie a 
persoanelor şi dispoziţiilor privind drepturile şi interesele lucrătorilor salariaţi. 

3. în propunerile prezentate în alin. 1 cu privire la sănătate, siguranţă, protecţia 
mediului şi protecţia consumatorilor, Comisia ia ca bază un nivel ridicat de 
protecţie, ţinând seama, în special, de orice nouă evoluţie bazată pe fapte ştiinţifice. 

4. Dacă, după adoptarea unei măsuri de armonizare printr-o lege sau o lege-cadru 
europeană sau un regulament european al Comisiei, un stat membru consideră că 
este necesară menţinerea unor dispoziţii naţionale justificate de cerinţele importante 
prevăzute în art. III-154 sau referitoare la protecţia mediului sau a mediului dc 
muncă, acesta le notifică Comisiei, indicând motivele pentru menţinerea lor. 

5. De asemenea, fără să aducă atingere alin. 4, dacă. după adoptarea unei măsuri de 
armonizare printr-o lege sau o lege-cadru europeană sau printr-un regulament 
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european al Comisiei, un stat membru consideră necesară introducerea de dispoziţii 
naţionale bazate pe noi dovezi ştiinţifice cu privire la protecţia mediului sau a 
mediului de muncă, justificate de o problemă specifică a acelui stat membru, care 
apare după adoptarea măsurii de armonizare, acesta notifică Comisiei dispoziţiile 
avute în vedere, precum şi motivarea acestora. 

Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa 
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