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Изменение 7
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Списък на санкциите следва да 
допринесе за осигуряване на 
своевременен обмен на информация 
между органите, с цел да се 
предотврати неплащането на акциз в 
държавите членки.

Or. de

Изменение 8
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Обратната информация е подходящ 
начин да се гарантира непрекъснатото 
подобряване на качеството на 
обменяната информация. Ето защо 
следва да се въведе рамка за 
предоставянето на обратна информация.

(11) Обратната информация е подходящ 
начин да се гарантира непрекъснатото 
подобряване на качеството на 
обменяната информация и да се 
опростяват бюрократичните 
процедури. Ето защо следва да се въведе 
рамка за предоставянето на обратна 
информация.

Or. de

Изменение 9
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Лични данни, обработени в 
съгласно настоящия регламент, 
следва да се съхраняват не по-дълго 
от необходимото, в съответствие с 
приложимото национално право и 
правото на Съюза.

Or. en

Изменение 10
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) С оглед на ефективното прилагане 
на настоящия регламент може да бъде 
необходимо да се ограничи обхватът на 
някои права и задължения, предвидени в 
Директива 95/46/ЕО, по-конкретно 
правата, определени в член 10, член 11, 
параграф 1, член 12 и член 21 от нея, за 
да опазят интересите, посочени в 
член 13, параграф 1, буква д) от същата 
директива, като се има предвид 
потенциалната загуба на приходи за 
държавите-членки и изключителното 
значение на информацията, покривана 
от настоящия регламент, за 
ефективността на борбата срещу 
измамите. Държавите-членки следва да 
бъдат задължени да прилагат тези 
ограничения, доколкото те са 
необходими и пропорционални.

(19) С оглед на ефективното прилагане 
на настоящия регламент може да бъде 
необходимо да се ограничи обхватът на 
някои права и задължения, предвидени в 
Директива 95/46/ЕО, по-конкретно 
правата, определени в член 10, член 11, 
параграф 1, член 12 и член 21 от нея, за 
да се защитят интересите, посочени в 
член 13, параграф 1, буква д) от същата 
директива, като се има предвид 
потенциалната загуба на приходи за 
държавите членки и изключителното 
значение на информацията, обхваната
от настоящия регламент, за 
ефективността на борбата с измамите. 
Държавите-членки следва да бъдат 
задължени да прилагат тези 
ограничения, доколкото те са 
необходими и пропорционални. Като 
се има предвид необходимостта от 
запазване на доказателства в 
случаите на предполагаеми фискални 
нередности или на давност на 
измамата, както и за да се 
предотврати взаимодействие с 
правилната оценка на 
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съответствието със 
законодателството в областта на 
акцизите, в хода на обмена на лични 
данни по силата на настоящия 
регламент може да е необходимо да се 
ограничат задълженията на 
администратора на лични данни и 
правата на субекта на данните, 
отнасящи се до предоставяне на 
информация, достъп до данни и 
публичност на операциите по 
обработка.

Or. en

Изменение 11
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнението на член 8, член 16, 
член 19, член 20, член 21 и член 34 от
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

(20) За да се гарантират еднакви условия 
за изпълнението на настоящия 
регламент и да се определят 
основните категории данни, които 
могат да бъдат обменяни от 
държавите членки по силата на 
настоящия регламент, на Комисията 
следва да бъдат предоставени 
изпълнителни правомощия. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 година за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията за 
контрол от страна на държавите членки 
върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en
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Изменение 12
David Casa

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Обработката на лични данни, 
отнасящи се до правонарушения, 
наказателни присъди или мерки за 
сигурност, трябва да се извършва в 
съответствие с член 8, параграф 5 от 
Директива 95/46/ЕО или член 10, 
параграф 5 от Регламент (ЕО) № 
45/2001.

Or. en

Изменение 13
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Необходимо е да се наблюдава и 
оценява функционирането на настоящия 
регламент. С оглед на това следва да се 
предвиди разпоредба за събирането на 
статистическа и друга информация от 
държавите-членки и за съставянето на 
редовни доклади от Комисията.

(22) Необходимо е да се наблюдава и 
оценява функционирането на настоящия 
регламент. С оглед на това следва да се 
предвиди разпоредба за събирането на 
статистическа и друга информация от 
държавите-членки и за съставянето на 
редовни доклади от Комисията.
Събирането на данни от държавите 
членки и докладите на Комисията 
следва да се представят ежегодно и 
да се предоставят както на 
Европейския парламент, така и на 
Съвета.

Or. de
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Изменение 14
Olle Schmidt, David Casa

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Комисията следва да установи 
нов форум за ДДС и акцизите, подобен 
на Съвместния форум на ЕС по 
трансферното ценообразуване 
(СФТЦ), в рамките на който 
дружествата да могат да 
разглеждат въпроси, свързани с 
корпоративния ДДС, и спорове между 
държавите членки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се създаде ефективен и прозрачен правен инструмент за 
алтернативно решаване на трансгранични спорове. В сравнение с обичайните 
средства за правна защита алтернативното разрешаване на спорове осигурява по-
бързо и по-рентабилно решение на конфликти между дружества или между 
дружества и крайни клиенти.

Изменение 15
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Всяка държава-членка определя 
компетентния орган, от чието име ще се 
прилага настоящият регламент. Тя 
своевременно информира Комисията за 
това определяне и за всяка промяна в 
него.

(1) Всяка държава-членка определя 
компетентния орган, от чието име ще се 
прилага настоящият регламент. Тя 
информира Комисията за това 
определяне и за всяка следваща промяна 
в него в срок от пет работни дни.

Or. de
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Изменение 16
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка държава-членка определя 
централно звено за връзка за акцизите, 
на което се делегира главната 
отговорност за контакти с другите 
държави-членки в областта на
административното сътрудничество. Тя 
информира Комисията и компетентните 
органи на другите държави-членки за 
това.

Всяка държава-членка определя 
централно звено за връзка за акцизите, 
на което се делегира главната 
отговорност за контакти с другите 
държави-членки в областта на 
административното сътрудничество. Тя 
информира Комисията и компетентните 
органи на другите държави членки за 
това в срок от пет работни дни след 
определянето.

Or. de

Изменение 17
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Централното звено за връзка за 
акцизите носи главната отговорност за 
обмена на информация за движението 
на акцизни стоки, и по-конкретно то 
носи главната отговорност за:

(1) Централното звено за връзка за 
акцизите носи главната отговорност за 
обмена на информация за движението 
на акцизни стоки и услуги. По-
конкретно то носи главната отговорност 
за:

Or. de

Изменение 18
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) По искане на запитващия орган 
запитаният орган предоставя 
информацията, необходима за 
гарантиране на правилното прилагане 
на законодателството в областта на 
акцизите, включително всяка 
информация, отнасяща се до конкретен 
случай или случаи, особено по 
отношение на движенията на акцизни 
стоки в рамките на Съюза.

(1) По искане на запитващия орган 
запитаният орган предоставя 
информацията, необходима за 
гарантиране на правилното прилагане 
на законодателството в областта на 
акцизите, включително всяка 
информация, отнасяща се до конкретен 
случай или случаи, особено по 
отношение на движенията на акцизни 
стоки и услуги в рамките на Съюза.

Or. de

Изменение 19
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Искането, посочена в параграф 1, 
може да включва мотивирано искане за 
конкретно административно 
разследване. Ако запитаният орган 
реши, че извършването на 
административно разследване не е 
необходимо, той уведомява незабавно 
запитващия орган за причините за 
своето решение.

3. Искането, посочена в параграф 1, 
може да включва мотивирано искане за 
конкретно административно 
разследване.

Or. en

Изменение 20
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Запитаният орган може да поиска 
запитващият орган да предостави 
доклад за последващото действие, 
предприето от запитващата държава-
членка въз основа на предоставената 
информация. Ако има отправено такова 
искане, запитващият орган изпраща 
такъв доклад възможно най-бързо, без 
да се накърняват правилата за опазване 
на тайна и защита на данните, 
приложими в неговата държава членка,
при условие че това не му налага 
непропорционална тежест.

5. Запитаният орган може да поиска 
запитващият орган да предостави 
доклад за последващото действие, 
предприето от запитващата държава-
членка въз основа на предоставената 
информация. Ако има отправено такова 
искане, запитващият орган изпраща 
такъв доклад възможно най-бързо, без 
да се накърняват правилата за опазване 
на тайна и защита на данните, 
приложими в неговата държава членка.

Or. en

Изменение 21
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато използването на документ за 
административна взаимопомощ не е 
практично, обменът на съобщения може 
да се извършва частично или изцяло по 
други начини. При такива 
изключителни случаи съобщението се 
придружава с обяснение за това защо
използването на документа за 
административна взаимопомощ не е 
било практично.

4. Когато използването на документ за 
административна взаимопомощ не е 
практично, обменът на съобщения може 
да се извършва частично или изцяло по 
други начини. При такива 
изключителни случаи – ако 
запитаният орган счете за 
необходимо – съобщението се 
придружава от обяснение на 
причините, поради които използването 
на документа за административна 
взаимопомощ е счетено за непрактично.

Or. lv

Обосновка

Подобно изискване би създало допълнителна тежест, ако не по друга причина, то 
поради неприятната и отнемаща време кореспонденция, като същевременно още 
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повече се удължава обменът на информация. Ето защо е нежелателно това изискване 
да се направи задължително: по-скоро на запитания орган следва да бъде позволено 
да оцени целесъобразността на документа в конкретната ситуация.

Изменение 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Запитаният орган е задължен да 
предостави оригинални документи само
в случаите, когато тези документи са 
необходими за постигане на целта на 
запитващия орган и не противоречат на 
разпоредбите в сила в държавата-членка 
на органа.

(2) Запитаният орган е задължен да 
предостави оригинални документи само 
в случаите, когато тези документи са 
необходими за постигане на целта на 
запитващия орган и не противоречат на 
разпоредбите в сила в държавата 
членка, в която запитаният орган е 
установен.

Or. hu

Изменение 23
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 а
Санкции

(1) Комисията гарантира, че обменът 
на информация между органите 
протича възможно най-гладко.
(2) Ако органите на държавите 
членки не успеят да спазят 
сроковете, предвидени в член 11, се 
прилагат санкции съгласно списък на 
санкциите, който се изготвя от 
Комисията и се представя на 
Европейския парламент и на Съвета. 
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Or. de

Изменение 24
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – алинея 1– буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) точните категории информация, 
която се обменя съгласно член 15, 
параграф 1;

а) точните категории информация, която 
да се обменя съгласно член 15, параграф 
1, с оглед създаване на изчерпателен 
списък на информация, който да се 
актуализира два пъти годишно с цел 
привеждането му в съответствие с 
новите изисквания по отношение на 
обмена.

Or. en

Изменение 25
Krišjānis Kariņš

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел те могат да използват
компютризираната система, когато 
системата може да обработи такава 
информация.

За тази цел е желателно да се използва
компютризираната система, когато 
системата може да обработи такава 
информация.

Or. lv

Изменение 26
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органът, изпратил информация до 
друг орган съгласно параграф 1, може 
да изисква органът да представи доклад 
за последващи действия, предприети от 
запитващата държава-членка въз основа 
на предоставената информация. Ако се 
отправи такова искане, другият орган, 
без да накърнява правилата за опазване 
на тайна и защита на данните, 
приложими в неговата държава-членка, 
изпраща такъв доклад във възможно 
най-кратък срок, при условие че това не 
му налага непропорционална 
административна тежест.

2. Органът, изпратил информация до 
друг орган съгласно параграф 1, може 
да изисква органът да представи доклад 
за последващи действия, предприети от 
запитващата държава членка въз основа 
на предоставената информация. Когато 
органът е предал информацията в 
резултат на установяването на 
необичайна, но икономически значима 
нередност, органът изисква такъв 
доклад за последващи действия. Ако 
се отправи такова искане, другият орган, 
без да накърнява правилата за опазване 
на тайна и защита на данните, 
приложими в неговата държава-членка, 
изпраща такъв доклад във възможно 
най-кратък срок, при условие че това не 
му налага непропорционална 
административна тежест.

Or. en

Изменение 27
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) името и адреса на стопанския субект 
или помещенията;

б) името и адреса на стопанския субект 
или помещенията, или – за 
регистрираните получатели съгласно 
параграф 1, буква а), точка (ii) –
адреса за доставки, утвърден от 
компетентния орган на държавата 
членка по регистрация;

Or. en

Обосновка

Би трябвало да се посочи ясно, че за регистриран получател адресът, записан в 
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регистъра SEED, трябва да съвпада с този, на който се доставят стоките под 
режим отложено плащане на акциз.

Изменение 28
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Компетентните органи на всяка 
държава членка пазят информацията по 
отношение на движенията на акцизни 
стоки в рамките на Съюза и записите, 
които се съдържат в националните 
регистри, посочени в член 19, за най-
малко три години от края на 
календарната година, в която е 
започнало движението, за да се използва 
тази информация за процедурите, 
предвидени в настоящия регламент. 
Събраната чрез компютризираната 
система информация се пази в 
системата по начин, който позволява 
нейното възстановяване и допълнително 
обработване в рамките на системата в 
отговор на искане за информация, 
посочена в член 8.

(1) Компетентните органи на всяка 
държава членка пазят информацията по 
отношение на движенията на акцизни 
стоки в рамките на Съюза и записите, 
които се съдържат в националните 
регистри, посочени в член 19, за най-
много три години от края на 
календарната година, в която е 
започнало движението, за да се използва 
тази информация за процедурите, 
предвидени в настоящия регламент. 
Събраната чрез компютризираната 
система информация се пази в 
системата по начин, който позволява 
нейното възстановяване и допълнително 
обработване в рамките на системата в 
отговор на искане за информация, 
посочена в член 8.

Or. de

Изменение 29
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изтичането на периода, 
приложим за запазването на данните, 
държавите членки изтриват 
съдържанието на запазените записи или 

2. При изтичането на периода, 
приложим за запазването на данните, 
държавите членки изтриват 
съдържанието на запазените записи или 
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ги архивират във вид, който не 
позволява идентификацията на 
засегнатия(те) стопански субект(и).

ги архивират във вид, който не 
позволява идентификацията на 
засегнатия(те) стопански субект(и), за 
период от най-малко три години до 
най-много десет години.

Or. en

Обосновка

Предвиденият срок от само три години, в който държавите членки са задължени да 
заличат данните в EMCS или да ги направят недостъпни, е прекалено кратък.
Информацията следва да се пази най-малко пет години, но не по-дълго от десет 
години.

Изменение 30
Olle Schmidt

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за взаимопомощ, 
включително исканията за уведомяване 
и приложените документи, могат да 
бъдат изготвени на всеки език, 
договорен между запитания и 
запитващия орган. Исканията се 
придружават от превод на официалния 
език или на един от официалните езици 
на държавата членка, в която е 
установен запитаният орган, само ако 
запитаният орган предостави 
обосновано обяснение на 
необходимостта от превод.

Исканията за взаимопомощ, 
включително исканията за уведомяване 
и приложените документи, могат да 
бъдат изготвени на всеки език, 
договорен между запитания и 
запитващия орган. Исканията се 
придружават от превод на официалния 
език или на един от официалните езици 
на държавата членка, в която е 
установен запитаният орган, само ако 
запитаният орган предостави 
подходящо обосновано обяснение на 
необходимостта от превод.

Or. en

Обосновка

От държавите членки следва да се изисква да извършват преводи на всички 
официални езици. Това представлява прекомерна административна тежест за 
компетентните органи.
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Изменение 31
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Исканията за взаимопомощ, 
включително исканията за уведомяване 
и приложените документи, могат да 
бъдат изготвени на всеки език, 
договорен между запитания и 
запитващия орган. Исканията се 
придружават от превод на официалния 
език или на един от официалните езици 
на държавата-членка, в която е 
установен запитаният орган, само ако 
запитаният орган предостави 
обосновано обяснение на 
необходимостта от превод.

Исканията за взаимопомощ, 
включително исканията за уведомяване,
и приложените документи, могат да 
бъдат изготвени на всеки език, 
предварително договорен между 
запитания и запитващия орган. 
Исканията се придружават от превод на 
официалния език или на един от 
официалните езици на държавата-
членка, в която е установен запитаният 
орган, само ако запитаният орган 
предостави обосновано обяснение на 
необходимостта от превод.

Or. hu

Изменение 32
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Компетентният орган на държава-
членка може да откаже да изпрати 
информация, ако запитващата 
държава-членка не може поради 
правни причини да предостави 
подобна информация.

заличава се

Or. en

Изменение 33
Ildikó Gáll-Pelcz
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Предложение за регламент
Член 25 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Компетентният орган на държава 
членка може да откаже да изпрати 
информация, ако запитващата държава 
членка не може поради правни причини 
да предостави подобна информация.

(3) Компетентният орган на 
запитаната държава членка може да 
откаже да изпрати информация, ако 
запитващата държава членка не може 
поради правни причини да предостави 
подобна информация.

Or. hu

Изменение 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предоставянето на информация 
може да бъде отказано, когато това би 
довело до разкриване на търговска, 
промишлена или професионална тайна 
или на търговски процес, или когато 
нейното разкриване би било в 
противоречие с обществения ред. 
Държавите-членки нямат право да 
отказват да предоставят информация за 
стопански субект единствено поради 
причината, че тази информация се 
държи от банка или друга финансова 
институция, от лице, посочено или 
действащо като агент или доверено 
лице, или защото се отнася до 
капиталови дялове на юридическо лице.

(4) Предоставянето на информация 
може да бъде отказано, когато е 
доказуемо, че това би довело до 
разкриване на търговска, промишлена 
или професионална тайна или на 
търговски процес, или когато нейното 
разкриване би било в противоречие с 
обществения ред.. Държавите-членки 
нямат право да отказват да предоставят 
информация за стопански субект 
единствено поради причината, че тази 
информация се държи от банка или 
друга финансова институция, от лице, 
посочено или действащо като агент или 
доверено лице, или защото се отнася до 
капиталови дялове на юридическо лице.

Or. hu

Изменение 35
Ildikó Gáll-Pelcz
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При все това компетентният орган на 
държавата членка, предоставяща 
информацията, разрешава нейното 
използване за други цели в държавата 
членка на запитващия орган, ако 
законодателството на държавата членка 
на запитания орган допуска 
използването на информацията за 
подобни цели в посочената държава 
членка.

При все това компетентният орган на 
държавата членка, предоставяща 
информацията, може да разреши
нейното използване за други цели в 
държавата членка на запитващия орган, 
ако законодателството на държавата 
членка на запитания орган допуска 
използването на информацията за 
подобни цели в посочената държава 
членка.

Or. hu

Изменение 36
David Casa

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на всяко съхранение и 
всеки обмен на информация от страна 
на държавите-членки, посочено в 
настоящия регламент, се прилагат 
националните разпоредби за изпълнение 
на Директива 95/46/ЕО.

По отношение на обработката на 
лични данни от страна на държавите 
членки, посочена в настоящия 
регламент, се прилагат националните 
разпоредби за изпълнение на 
Директива 95/46/ЕО.

Or. en

Изменение 37
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато компетентният орган на 1. Когато компетентният орган на 
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държава-членка получи информация от 
трета страна, този орган може да 
предаде информацията на 
компетентните органи на всяка държава 
членка, която би могла да бъде 
заинтересувана от нея, и при всички 
случаи на всички, които я поискат, 
доколкото разпоредбите за 
взаимопомощ със съответната трета 
страна позволяват това. Такава 
информация може също да се
предостави на Комисията, когато това е 
в интерес на Съюза и за същите причини
като настоящия регламент.

държава-членка получи информация от 
трета страна, този орган предава
информацията на компетентните органи 
на всяка държава членка, която би могла 
да бъде заинтересувана от нея, и при 
всички случаи на всички, които я 
поискат, доколкото разпоредбите за 
взаимопомощ със съответната трета 
страна позволяват това. Такава 
информация се предоставя също на 
Комисията, когато това е в интерес на 
Съюза и за същите цели като 
предвидените в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 38
Udo Bullmann

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че заинтересованата 
трета страна е поела законово 
задължение да предостави исканата 
помощ при събирането на доказателства 
за транзакции от неправомерен 
характер, за които се предполага, че 
нарушават законодателството в областта 
на акцизите, информацията, получена 
съгласно настоящия регламент може да 
се изпрати на третата страна, със 
съгласието на компетентните органи, 
които са предоставили информация, в 
съответствие с националното им 
законодателство, за същите цели, за 
които е предоставена информация и в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО, 
особено разпоредбите във връзка с 
предаването на лични данни на трети 
страни, и националните правни мерки за 
изпълнение на директивата.

2. При условие, че заинтересованата 
трета страна е поела законово 
задължение да предостави исканата 
помощ при събирането на доказателства 
за транзакции от неправомерен 
характер, за които се предполага, че 
нарушават законодателството в областта 
на акцизите, информацията, получена 
съгласно настоящия регламент, се
изпраща на третата страна, със 
съгласието на компетентните органи, 
които са предоставили информация, в 
съответствие с националното им 
законодателство, за същите цели, за 
които е предоставена информация и в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО, 
особено разпоредбите във връзка с 
предаването на лични данни на трети 
страни, и националните правни мерки за 
изпълнение на директивата.
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Or. en

Изменение 39
David Casa

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При условие, че заинтересованата 
трета страна е поела законово 
задължение да предостави исканата 
помощ при събирането на доказателства 
за транзакции от неправомерен 
характер, за които се предполага, че 
нарушават законодателството в областта 
на акцизите, информацията, получена 
съгласно настоящия регламент може да 
се изпрати на третата страна, със 
съгласието на компетентните органи, 
които са предоставили информация, в 
съответствие с националното им 
законодателство, за същите цели, за 
които е предоставена информация и в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО, 
особено разпоредбите във връзка с 
предаването на лични данни на трети 
страни, и националните правни мерки за 
изпълнение на директивата.

2. При условие, че заинтересованата 
трета страна е поела законово 
задължение да предостави исканата 
помощ при събирането на доказателства 
за транзакции от неправомерен 
характер, за които се предполага, че 
нарушават законодателството в областта 
на акцизите, информацията, получена 
съгласно настоящия регламент, може да 
се изпрати от компетентен орган на 
държава членка на третата страна, със 
съгласието на компетентните органи, 
които са предоставили информация, в 
съответствие с националното им 
законодателство, за същите цели, за 
които е предоставена информация и в 
съответствие с Директива 95/46/ЕО, 
включително разпоредбите във връзка 
с предаването на лични данни на трети 
страни, и националните правни мерки за 
изпълнение на директивата.

Or. en

Изменение 40
Hans-Peter Martin

Предложение за регламент
Член 33 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Правилата относно 
управлението на защитата на 
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данните, предвидени в член 28, се 
прилагат също и по отношение на 
информация от трети страни.

Or. de

Изменение 41
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. До края на 2012 г. Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
измамите в областта на акцизите и 
при необходимост изменения към 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 42
Philippe Lamberts
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед на оценяването на 
ефективността на тази система за 
административно сътрудничество при 
ефективното прилагане на 
законодателството в областта на 
акцизите и борбата срещу избягването 
на плащане и измамите с акцизи, 
държавите членки съобщават на 
Комисията всяка налична информация, 
различна от информацията, посочена в 
първата алинея.

Не се отнася до българския текст
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