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Τροπολογία 7
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Ένας κατάλογος κυρώσεων θα 
συνεισφέρει, στην εξασφάλιση έγκαιρης
ανταλλαγής απόψεων μεταξύ αρχών, με 
στόχο την αποτροπή της φοροδιαφυγής 
στον τομέα των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης στα κράτη μέλη.

Or. de

Τροπολογία 8
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διατύπωση σχολίων για τη 
χρησιμότητα των παρεχόμενων 
πληροφοριών είναι το κατάλληλο μέσο για 
τη διασφάλιση συνεχούς βελτίωσης της 
ποιότητας των ανταλλασσόμενων 
πληροφοριών, γι’ αυτό θα πρέπει να 
διαμορφωθεί ένα πλαίσιο για την παροχή 
τέτοιων σχολίων.

(11) Η διατύπωση σχολίων για τη 
χρησιμότητα των παρεχόμενων 
πληροφοριών είναι το κατάλληλο μέσο για 
τη διασφάλιση συνεχούς βελτίωσης της 
ποιότητας των ανταλλασσόμενων 
πληροφοριών και την απλοποίηση των 
γραφειοκρατικών διαδικασιών. Για το 
λόγο αυτό θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα 
πλαίσιο για την παροχή τέτοιων σχολίων.

Or. de

Τροπολογία 9
David Casa

Πρόταση κανονισμού
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Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14α) Προσωπικά δεδομένα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να 
διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα 
απαιτείται, βάσει του εφαρμοζόμενου 
εθνικού δικαίου καθώς και του 
αντίστοιχου δικαίου της Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 10
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, μπορεί να 
χρειάζεται να περιοριστεί το πεδίο 
εφαρμογής ορισμένων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που καθορίζονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως τα δικαιώματα που 
ορίζονται στα άρθρα 10, 11 παράγραφος 1, 
12 και 21 αυτής, ώστε να προστατευθούν 
τα συμφέροντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της 
οδηγίας αυτής, με γνώμονα τις δυνητικές 
απώλειες εσόδων για τα κράτη μέλη και 
την κεφαλαιώδη σημασία των 
πληροφοριών τις οποίες αφορά ο παρών 
κανονισμός για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της απάτης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν τέτοιους περιορισμούς στο 
βαθμό που αυτοί κρίνονται αναγκαίοι και 
ανάλογοι προς τις περιστάσεις.

(19) Για την αποτελεσματική εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, μπορεί να 
χρειάζεται να περιοριστεί το πεδίο 
εφαρμογής ορισμένων δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων που καθορίζονται στην 
οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως τα δικαιώματα που 
ορίζονται στα άρθρα 10, 11 παράγραφος 1, 
12 και 21 αυτής, ώστε να προστατευθούν 
τα συμφέροντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της 
οδηγίας αυτής, με γνώμονα τις δυνητικές 
απώλειες εσόδων για τα κράτη μέλη και 
την κεφαλαιώδη σημασία των 
πληροφοριών τις οποίες αφορά ο παρών 
κανονισμός για την αποτελεσματική 
καταπολέμηση της απάτης. Τα κράτη μέλη 
θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να 
εφαρμόζουν τέτοιους περιορισμούς στο 
βαθμό που αυτοί κρίνονται αναγκαίοι και 
ανάλογοι προς τις περιστάσεις. Δεδομένης 
της ανάγκης να διατηρηθούν οι 
αποδείξεις σε περίπτωση υποψίας για 
φορολογικές ατασθαλίες ή για περιορισμό 
της απάτης και για να αποτραπεί η 



AM\891251EL.doc 5/22 PE480.839v01-00

EL

παρέμβαση στην σωστή αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί 
ειδικών φόρων κατανάλωσης, ίσως 
καταστεί αναγκαίο να περιοριστούν οι 
υποχρεώσεις του ελεγκτή δεδομένων και 
τα δικαιώματα του υποκείμενου των 
δεδομένων σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών, την πρόσβαση στα 
δεδομένα και τη δημοσίευση των 
ενεργειών επεξεργασίας κατά τη διάρκεια 
της ανταλλαγής προσωπικών δεδομένων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 11
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
των άρθρων 8, 16, 19, 20, 21 και 34 του 
παρόντος κανονισμού, πρέπει να 
ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες 
στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες 
θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 
για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των 
εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
Επιτροπή.

(20) Προκειμένου να εξασφαλισθούν 
ομοιόμορφες συνθήκες για την εφαρμογή 
των άρθρων 8, 16, 19, 20, 21 και 34 του 
παρόντος κανονισμού και για να 
περιγραφούν οι κύριες κατηγορίες 
δεδομένων που μπορούν να 
ανταλλάσσονται από τα κράτη μέλη 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω 
αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης 
Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση 
κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με 
τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη 
της άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Or. en
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Τροπολογία 12
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20α) Η επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων σε σχέση με παραβάσεις, 
καταδίκες στον ποινικό τομέα ή μέτρα 
ασφαλείας πρέπει να πραγματοποιούνται 
σε συμφωνία με το άρθρο 8, παράγραφος 
5 της οδηγίας 95/46/ΕΚ ή το άρθρο 10, 
παράγραφος 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001.

Or. en

Τροπολογία 13
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς 
να προβλεφθεί η συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και άλλων πληροφοριών από τα 
κράτη μέλη και η εκπόνηση τακτικών
εκθέσεων από την Επιτροπή.

(22) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του 
παρόντος κανονισμού. Θα πρέπει συνεπώς 
να προβλεφθεί η συλλογή στατιστικών 
στοιχείων και άλλων πληροφοριών από τα 
κράτη μέλη και η εκπόνηση τακτικών 
εκθέσεων από την Επιτροπή. Η συλλογή 
δεδομένων από τα κράτη μέλη και οι 
εκθέσεις της Επιτροπής θα πρέπει να 
υποβάλλονται ετησίως και να είναι 
διαθέσιμες τόσο στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 14
Olle Schmidt, David Casa
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Η Επιτροπή θεσπίζει ένα νέο 
φόρουμ για ΦΠΑ και ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, παρόμοιο με αυτό του 
κοινού Φόρουμ σχετικά με τις τιμές 
μεταβίβασης (JTPF), εντός του οποίου οι 
επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίζουν 
θέματα σε σχέση με το ΦΠΑ των 
επιχειρήσεων και τις διαφορές μεταξύ 
των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό και διαφανές νομικό μέσο για την
εναλλακτική λύση διασυνοριακών διαφορών. Σε σύγκριση με τα συνηθισμένα νομικά
«αντίδοτα», η εναλλακτική επίλυση διαφορών παρέχει ένα πλέον ταχύ και αποτελεσματικό 
τρόπο επίλυσης διαφορών μεταξύ εταιριών ή μεταξύ εταιριών και τελικών πελατών.

Τροπολογία 15
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει την 
αρμόδια αρχή εξ ονόματος της οποίας 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και 
κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή το 
όνομά της καθώς και κάθε ενδεχόμενη 
μεταγενέστερη αλλαγή.

1. Κάθε κράτος μέλος καθορίζει την 
αρμόδια αρχή εξ ονόματος της οποίας 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και 
κοινοποιεί εντός πέντε εργάσιμων ημερών
στην Επιτροπή το όνομά της καθώς και 
κάθε ενδεχόμενη μεταγενέστερη αλλαγή.

Or. de

Τροπολογία 16
Hans-Peter Martin
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία κεντρική 
υπηρεσία διασύνδεσης στην οποία 
αναθέτει την κύρια ευθύνη για τις επαφές 
με τα λοιπά κράτη μέλη στον τομέα της 
διοικητικής συνεργασίας και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή και τις αρμόδιες 
αρχές των άλλων κρατών μελών.

1. Κάθε κράτος μέλος ορίζει μία κεντρική 
υπηρεσία διασύνδεσης στην οποία 
αναθέτει την κύρια ευθύνη για τις επαφές 
με τα λοιπά κράτη μέλη στον τομέα της 
διοικητικής συνεργασίας και ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή και τις αρμόδιες 
αρχές των άλλων κρατών μελών εντός 
πέντε εργάσιμων ημερών μετά τον 
ορισμό.

Or. de

Τροπολογία 17
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης για 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχει 
την κύρια ευθύνη για τις ανταλλαγές 
πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση 
προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και, ιδίως, έχει την 
κύρια ευθύνη για:

1. Η κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης για 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης έχει 
την κύρια ευθύνη για τις ανταλλαγές 
πληροφοριών σχετικά με τη διακίνηση 
προϊόντων και υπηρεσιών που υπόκεινται 
σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης. 
Ειδικότερα, έχει την κύρια ευθύνη για:

Or. de

Τροπολογία 18
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής η 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
ανακοινώνει τις πληροφορίες οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο, 
ιδίως, της διακίνησης προϊόντων που 
υπόκεινται σε ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης στο εσωτερικό της Ένωσης.

1. Κατόπιν αιτήσεως της αιτούσας αρχής η 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
ανακοινώνει τις πληροφορίες οι οποίες 
είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της 
ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που 
αφορούν μία ή περισσότερες 
συγκεκριμένες περιπτώσεις στο πλαίσιο, 
ιδίως, της διακίνησης προϊόντων και 
υπηρεσιών που υπόκεινται σε ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης στο εσωτερικό της 
Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία 19
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αίτηση η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να περιέχει 
αιτιολογημένο αίτημα διεξαγωγής 
συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Εάν η 
αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση 
αποφασίσει ότι δεν απαιτείται διοικητική 
έρευνα, ενημερώνει αμέσως την αιτούσα 
αρχή για τους λόγους που την οδήγησαν 
στην εν λόγω απόφαση.

3. Η αίτηση η οποία αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να περιέχει 
αιτιολογημένο αίτημα διεξαγωγής 
συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας.

Or. en

Τροπολογία 20
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα 
αρχή να συντάξει έκθεση για τη δράση 
παρακολούθησης του αιτούντος κράτους 
μέλους βάσει των παρεχόμενων 
πληροφοριών. Σε περίπτωση τέτοιου 
αιτήματος η αιτούσα αρχή, με την 
επιφύλαξη των κανόνων περί φορολογικού 
απορρήτου και προστασίας δεδομένων που 
ισχύουν στη χώρα της, αποστέλλει την 
έκθεση αυτή το συντομότερο δυνατόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

5. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση μπορεί να ζητήσει από την αιτούσα 
αρχή να συντάξει έκθεση για τη δράση 
παρακολούθησης του αιτούντος κράτους 
μέλους βάσει των παρεχόμενων 
πληροφοριών. Σε περίπτωση τέτοιου 
αιτήματος η αιτούσα αρχή, με την 
επιφύλαξη των κανόνων περί φορολογικού 
απορρήτου και προστασίας δεδομένων που 
ισχύουν στη χώρα της, αποστέλλει την 
έκθεση αυτή το συντομότερο δυνατόν.

Or. en

Τροπολογία 21
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Όταν η χρήση του εγγράφου αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής παρουσιάζει 
πρακτικές δυσκολίες, η ανταλλαγή 
μηνυμάτων μπορεί να γίνεται πλήρως ή εν 
μέρει με άλλα μέσα. Σε τέτοιες εξαιρετικές 
περιπτώσεις, το μήνυμα πρέπει να εξηγεί 
σε τι συνίστανται οι πρακτικές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρήση του εγγράφου 
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

4. Όταν η χρήση του εγγράφου αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής παρουσιάζει 
πρακτικές δυσκολίες, η ανταλλαγή 
μηνυμάτων μπορεί να γίνεται πλήρως ή εν 
μέρει με άλλα μέσα. Σε τέτοιες εξαιρετικές 
περιπτώσεις – εάν η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση το θεωρήσει 
απαραίτητο – το μήνυμα πρέπει να εξηγεί 
σε τι συνίστανται οι πρακτικές δυσκολίες 
όσον αφορά τη χρήση του εγγράφου 
αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής.

Or. lv
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Αιτιολόγηση

Παρόμοια απαίτηση θα δημιουργούσε πρόσθετο βάρος, αν μη τι άλλο λόγω της δύσκολης και 
χρονοβόρας αλληλογραφίας που έχει ως αποτέλεσμα, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί περαιτέρω 
παράταση της ανταλλαγής πληροφοριών. Για το λόγο αυτό δεν θα ήταν επιθυμητό να καταστεί η 
εν λόγω απαίτηση υποχρεωτική: αντιθέτως θα πρέπει μάλλον η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση να έχει το δικαίωμα να αξιολογεί την καταλληλότητα του εγγράφου στην εν λόγω ειδική 
περίσταση.

Τροπολογία 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση υποχρεούται να παρέχει τα 
πρωτότυπα έγγραφα μόνον εάν αυτά είναι 
αναγκαία για τους σκοπούς που επιδιώκει 
η αιτούσα αρχή και εφόσον κάτι τέτοιο δεν 
αντιβαίνει στις διατάξεις που ισχύουν στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η αρχή.

2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η 
αίτηση υποχρεούται να παρέχει τα 
πρωτότυπα έγγραφα μόνον εάν αυτά είναι 
αναγκαία για τους σκοπούς που επιδιώκει 
η αιτούσα αρχή και εφόσον κάτι τέτοιο δεν 
αντιβαίνει στις διατάξεις που ισχύουν στο 
κράτος μέλος στο οποίο είναι 
εγκατεστημένη η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση.

Or. hu

Τροπολογία 23
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ποινές

1. Η Επιτροπή εξασφαλίζει ότι η 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των 
αρχών πραγματοποιείται όσο το δυνατόν 
χωρίς προβλήματα.
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2. Εάν οι αρχές των κρατών μελών δεν 
τηρήσουν τις αναφερόμενες στο άρθρο 11 
προθεσμίες, εφαρμόζονται κυρώσεις από 
έναν σχετικό κατάλογο ο οποίος 
εκπονείται από την Επιτροπή και 
υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

Or. de

Τροπολογία 24
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) τις ακριβείς κατηγορίες πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται βάσει του άρθρου 15 
παράγραφος 1·

α) τις ακριβείς κατηγορίες πληροφοριών 
που ανταλλάσσονται βάσει του άρθρου 15 
παράγραφος 1, με το στόχο δημιουργίας 
μιας συνεκτικής λίστας πληροφοριών, η 
οποία θα ενημερώνεται δύο φορές ανά 
έτος με σκοπό να προσαρμοστεί προς τις 
νέες απαιτήσεις ανταλλαγής·

Or. en

Τροπολογία 25
Krišjānis Kariņš

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τον σκοπό αυτό, μπορούν να 
χρησιμοποιούν το αυτοματοποιημένο 
σύστημα, όταν αυτό μπορεί να 
επεξεργαστεί τέτοιες πληροφορίες.

Για τον σκοπό αυτό, είναι επιθυμητό να 
χρησιμοποιούν το αυτοματοποιημένο 
σύστημα, όταν αυτό μπορεί να 
επεξεργαστεί τέτοιες πληροφορίες.

Or. lv
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Τροπολογία 26
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η αρχή που διαβίβασε σε άλλη αρχή 
πληροφορίες βάσει της παραγράφου 1 
μπορεί να ζητήσει από την τελευταία να 
συντάξει έκθεση για την παρακολούθηση 
των ενεργειών του αιτούντος κράτους 
μέλους βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν. Σε περίπτωση τέτοιου 
αιτήματος, η άλλη αρχή, με την επιφύλαξη 
των κανόνων περί φορολογικού απορρήτου 
και προστασίας δεδομένων που ισχύουν 
στη χώρα της, αποστέλλει την έκθεση αυτή 
το συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

2. Η αρχή που διαβίβασε σε άλλη αρχή 
πληροφορίες βάσει της παραγράφου 1 
μπορεί να ζητήσει από την τελευταία να 
συντάξει έκθεση για την παρακολούθηση 
των ενεργειών του αιτούντος κράτους 
μέλους βάσει των πληροφοριών που 
παρασχέθηκαν. Όπου η αρχή έχει 
διαβιβάσει την πληροφορία σε συνέχεια 
ανακάλυψης ασυνήθιστης αλλά 
οικονομικά σημαντικής παρατυπίας, η 
αρχή θα ζητήσει παρόμοια έκθεση 
σχετικά με την οποιαδήποτε συνέχεια 
εδόθη. Σε περίπτωση τέτοιου αιτήματος, η 
άλλη αρχή, με την επιφύλαξη των κανόνων 
περί φορολογικού απορρήτου και 
προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη 
χώρα της, αποστέλλει την έκθεση αυτή το 
συντομότερο δυνατόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτό δεν συνεπάγεται 
δυσανάλογο διοικητικό φόρτο.

Or. en

Τροπολογία 27
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2 – σημείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα ή των χώρων·

β) το όνομα και τη διεύθυνση του 
οικονομικού φορέα ή των χώρων ή για 
τους εγγεγραμμένους παραλήπτες που 
αναφέρονται στο σημείο α) εδάφιο ii) της 
παραγράφου 1, η διεύθυνση για υπηρεσία 
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εγκριθείσα από τις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους καταχώρησης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να αναφερθεί σαφώς ότι η καταχωρηθείσα διεύθυνση στο μητρώο SEED για
εγγεγραμμένο παραλήπτη θα είναι η ίδια με τη διεύθυνση στην οποία παραλαμβάνει τα αγαθά
στο πλαίσιο της διευθέτησης αναστολής φόρου.

Τροπολογία 28
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
αποθηκεύει τις πληροφορίες που αφορούν 
τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην 
Ένωση και τα στοιχεία που περιέχονται 
στα εθνικά μητρώα που ορίζονται στο 
άρθρο 19 για τρία τουλάχιστον χρόνια από 
τη λήξη του ημερολογιακού έτους κατά το 
οποίο άρχισε η διακίνηση, ώστε οι 
πληροφορίες αυτές να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω 
του αυτοματοποιημένου συστήματος 
φυλάσσονται στο σύστημα ώστε να είναι 
δυνατή η μέσω αυτού ανάκτηση και η 
περαιτέρω επεξεργασία τους στο πλαίσιο 
αίτησης πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους 
αποθηκεύει τις πληροφορίες που αφορούν 
τη διακίνηση προϊόντων που υπόκεινται σε 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην 
Ένωση και τα στοιχεία που περιέχονται 
στα εθνικά μητρώα που ορίζονται στο 
άρθρο 19 για τρία κατ’ ανώτατο όριο
χρόνια από τη λήξη του ημερολογιακού 
έτους κατά το οποίο άρχισε η διακίνηση, 
ώστε οι πληροφορίες αυτές να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τις διαδικασίες που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό. Οι 
πληροφορίες που συγκεντρώνονται μέσω 
του αυτοματοποιημένου συστήματος 
φυλάσσονται στο σύστημα ώστε να είναι 
δυνατή η μέσω αυτού ανάκτηση και η 
περαιτέρω επεξεργασία τους στο πλαίσιο 
αίτησης πληροφοριών σύμφωνα με το 
άρθρο 8.

Or. de

Τροπολογία 29
Olle Schmidt
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν λήξει η περίοδος φύλαξης των 
δεδομένων, τα κράτη μέλη μπορούν είτε 
να διαγράψουν το περιεχόμενο των 
αρχείων είτε να το αρχειοθετήσουν με 
μορφή που δεν επιτρέπει την αναγνώριση 
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα ή 
φορέων.

2. Όταν λήξει η περίοδος φύλαξης των 
δεδομένων, τα κράτη μέλη διαγράφουν το 
περιεχόμενο των αρχείων, ή το 
αρχειοθετούν με μορφή που δεν επιτρέπει 
την αναγνώριση του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα ή φορέων, για χρονικό 
διάστημα τουλάχιστον τριών ετών ή δέκα 
ετών κατ’ ανώτατο όριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προβλεπόμενη από τους κανόνες περίοδος όσον αφορά τη διαγραφή ή την μη πρόσβαση στα 
δεδομένα του συστήματος EMCS μετά από μόλις τρία έτη είναι πολύ μικρή. Η πληροφορία θα 
πρέπει να διατηρείται το λιγότερο πέντε έτη αλλά όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 
δέκα έτη.

Τροπολογία 30
Olle Schmidt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις παροχής συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων 
κοινοποίησης πληροφοριών, καθώς και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά, 
μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε 
γλώσσα συμφωνήσουν η αιτούσα αρχή και 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από 
μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, μόνο 
εφόσον η εν λόγω αρχή αιτιολογεί 
δεόντως την ανάγκη μετάφρασης.

Οι αιτήσεις παροχής συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων 
κοινοποίησης πληροφοριών, καθώς και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά, 
μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε 
γλώσσα συμφωνήσουν η αιτούσα αρχή και 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από 
μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, μόνο 
εφόσον η εν λόγω αρχή παρέχει εύλογη 
αιτιολόγηση για την ανάγκη μετάφρασης.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να μεταφράζουν σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Αυτό όμως
αποτελεί δυσανάλογο διοικητικό βάρος για τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία 31
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι αιτήσεις παροχής συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων 
κοινοποίησης πληροφοριών, καθώς και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά, 
μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε 
γλώσσα συμφωνήσουν η αιτούσα αρχή και 
η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση. 
Οι αιτήσεις αυτές συνοδεύονται από 
μετάφραση στην επίσημη γλώσσα ή σε μία 
από τις επίσημες γλώσσες του κράτους 
μέλους στο οποίο έχει την έδρα της η αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, μόνο 
εφόσον η εν λόγω αρχή αιτιολογεί δεόντως 
την ανάγκη μετάφρασης.

Οι αιτήσεις παροχής συνδρομής, 
συμπεριλαμβανομένων των αιτήσεων 
κοινοποίησης πληροφοριών, καθώς και τα 
επισυναπτόμενα σ’ αυτές δικαιολογητικά, 
μπορούν να διατυπώνονται σε οποιαδήποτε 
γλώσσα συμφωνήσουν εκ των προτέρων η 
αιτούσα αρχή και η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση. Οι αιτήσεις αυτές 
συνοδεύονται από μετάφραση στην 
επίσημη γλώσσα ή σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο 
έχει την έδρα της η αρχή στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση, μόνο εφόσον η εν 
λόγω αρχή αιτιολογεί δεόντως την ανάγκη 
μετάφρασης.

Or. hu

Τροπολογία 32
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
δύναται να αρνείται τη διαβίβαση 
πληροφοριών, όταν το αιτούν κράτος 
μέλος δεν είναι σε θέση, για νομικούς 

διαγράφεται
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λόγους, να παράσχει παρόμοιες 
πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 33
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
δύναται να αρνείται τη διαβίβαση 
πληροφοριών, όταν το αιτούν κράτος 
μέλος δεν είναι σε θέση, για νομικούς 
λόγους, να παράσχει παρόμοιες 
πληροφορίες.

3. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους στο 
οποίο υποβάλλεται η αίτηση δύναται να 
αρνείται τη διαβίβαση πληροφοριών, όταν 
το αιτούν κράτος μέλος δεν είναι σε θέση, 
για νομικούς λόγους, να παράσχει 
παρόμοιες πληροφορίες.

Or. hu

Τροπολογία 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η άρνηση διαβίβασης πληροφοριών 
είναι δυνατή στην περίπτωση που η 
διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην 
κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή 
επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής 
μεθόδου ή πληροφορίας, των οποίων η 
κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη 
δημόσια τάξη. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να αρνηθούν να διαβιβάσουν πληροφορίες 
σχετικά με κάποιον οικονομικό φορέα με 
μόνη αιτιολογία το γεγονός ότι οι 
πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην 
κατοχή τράπεζας ή άλλου 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ενός 

4. Η άρνηση διαβίβασης πληροφοριών 
είναι δυνατή στην περίπτωση που η 
διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε
αποδεδειγμένα στην κοινολόγηση 
εμπορικού, βιομηχανικού ή 
επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής 
μεθόδου ή πληροφορίας, των οποίων η 
κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη 
δημόσια τάξη. Τα κράτη μέλη δεν μπορούν 
να αρνηθούν να διαβιβάσουν πληροφορίες 
σχετικά με κάποιον οικονομικό φορέα με 
μόνη αιτιολογία το γεγονός ότι οι 
πληροφορίες αυτές βρίσκονται στην 
κατοχή τράπεζας ή άλλου 
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προσώπου που έχει διορισθεί ή ενεργεί ως 
αντιπρόσωπος ή καταπιστευματοδόχος, ή 
ότι αναφέρονται στη συμμετοχή στο 
κεφάλαιο ενός προσώπου.

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή ενός 
προσώπου που έχει διορισθεί ή ενεργεί ως 
αντιπρόσωπος ή καταπιστευματοδόχος, ή 
ότι αναφέρονται στη συμμετοχή στο 
κεφάλαιο ενός προσώπου.

Or. hu

Τροπολογία 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους που παρέχει τις πληροφορίες 
επιτρέπει τη χρησιμοποίησή τους για 
άλλους σκοπούς στο κράτος μέλος της 
αιτούσας αρχής, όταν η νομοθεσία του 
κράτους μέλους της αρχής στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπει τη 
χρησιμοποίησή τους για παρόμοιους 
σκοπούς στο εν λόγω κράτος μέλος.

Ωστόσο, η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους που παρέχει τις πληροφορίες 
μπορεί να επιτρέψει τη χρησιμοποίησή 
τους για άλλους σκοπούς στο κράτος μέλος 
της αιτούσας αρχής, όταν η νομοθεσία του 
κράτους μέλους της αρχής στην οποία 
υποβάλλεται η αίτηση επιτρέπει τη 
χρησιμοποίησή τους για παρόμοιους 
σκοπούς στο εν λόγω κράτος μέλος

Or. hu

Τροπολογία 36
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κάθε αποθήκευση ή ανταλλαγή 
πληροφοριών από κράτος μέλος δυνάμει 
του παρόντος κανονισμού υπόκειται στις 
εθνικές διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
από κράτος μέλος δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού υπόκειται στις εθνικές 
διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 
95/46/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 37
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
λαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα, 
δύναται να τις διαβιβάζει στις αρμόδιες 
αρχές οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου 
κράτους μέλους και, οπωσδήποτε, σε όσες 
αρχές διατυπώνουν σχετικό αίτημα, 
εφόσον αυτό επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις 
για την παροχή συνδρομής που έχουν 
συμφωνηθεί με τη συγκεκριμένη τρίτη 
χώρα. Τέτοιου είδους πληροφορίες 
μπορούν να διαβιβαστούν και στην 
Επιτροπή εφόσον εξυπηρετείται το 
συμφέρον της Ένωσης και για τους ίδιους 
σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει ο παρών 
κανονισμός.

1. Όταν η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 
λαμβάνει πληροφορίες από τρίτη χώρα, τις 
διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές 
οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου κράτους 
μέλους και, οπωσδήποτε, σε όσες αρχές 
διατυπώνουν σχετικό αίτημα, εφόσον αυτό 
επιτρέπεται από τις ρυθμίσεις για την 
παροχή συνδρομής που έχουν συμφωνηθεί 
με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα. Τέτοιου 
είδους πληροφορίες διαβιβάζονται και 
στην Επιτροπή εφόσον εξυπηρετείται το 
συμφέρον της Ένωσης και για τους ίδιους
σκοπούς με αυτούς που επιδιώκει ο παρών 
κανονισμός.

Or. en

Τροπολογία 38
Udo Bullmann

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ότι η ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί νομικά να 
παρέχει την αναγκαία συνδρομή για να 
συγκεντρώνονται όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με τον παράτυπο 
χαρακτήρα των πράξεων που φαίνεται να 
αντιβαίνουν στη νομοθεσία για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, είναι 
δυνατό να γνωστοποιούνται στη χώρα 
αυτή όλες οι πληροφορίες που έχουν 

2. Με την επιφύλαξη ότι η ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί νομικά να 
παρέχει την αναγκαία συνδρομή για να 
συγκεντρώνονται όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με τον παράτυπο 
χαρακτήρα των πράξεων που φαίνεται να 
αντιβαίνουν στη νομοθεσία για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, 
γνωστοποιούνται στη χώρα αυτή όλες οι 
πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί κατ’ 
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συγκεντρωθεί κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, με τη συγκατάθεση 
των αρμοδίων αρχών που τις έχουν 
παράσχει τηρουμένης της εθνικής τους 
νομοθεσίας και για τους ίδιους σκοπούς 
για τους οποίους παρασχέθηκαν και 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως 
όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, 
καθώς και με τα εθνικά νομοθετικά μέτρα 
για την εφαρμογή της οδηγίας.

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, με τη 
συγκατάθεση των αρμοδίων αρχών που τις 
έχουν παράσχει τηρουμένης της εθνικής 
τους νομοθεσίας και για τους ίδιους 
σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν 
και σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, 
ιδίως όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, 
καθώς και με τα εθνικά νομοθετικά μέτρα 
για την εφαρμογή της οδηγίας.

Or. en

Τροπολογία 39
David Casa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη ότι η ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί νομικά να 
παρέχει την αναγκαία συνδρομή για να 
συγκεντρώνονται όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με τον παράτυπο 
χαρακτήρα των πράξεων που φαίνεται να 
αντιβαίνουν στη νομοθεσία για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, είναι 
δυνατό να γνωστοποιούνται στη χώρα 
αυτή όλες οι πληροφορίες που έχουν 
συγκεντρωθεί κατ’ εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού, με τη συγκατάθεση 
των αρμοδίων αρχών που τις έχουν 
παράσχει τηρουμένης της εθνικής τους 
νομοθεσίας και για τους ίδιους σκοπούς 
για τους οποίους παρασχέθηκαν και 
σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, ιδίως
όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, 
καθώς και με τα εθνικά νομοθετικά μέτρα 
για την εφαρμογή της οδηγίας.

2. Με την επιφύλαξη ότι η ενδιαφερόμενη 
τρίτη χώρα έχει δεσμευθεί νομικά να 
παρέχει την αναγκαία συνδρομή για να 
συγκεντρώνονται όλα τα αποδεικτικά 
στοιχεία σχετικά με τον παράτυπο 
χαρακτήρα των πράξεων που φαίνεται να 
αντιβαίνουν στη νομοθεσία για τους 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης, είναι 
δυνατό να γνωστοποιούνται στη χώρα 
αυτή όλες οι πληροφορίες που έχουν 
συγκεντρωθεί από αρμόδια αρχή κράτους 
μέλους κατ’ εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, με τη συγκατάθεση των 
αρμοδίων αρχών που τις έχουν παράσχει 
τηρουμένης της εθνικής τους νομοθεσίας 
και για τους ίδιους σκοπούς για τους 
οποίους παρασχέθηκαν και σύμφωνα με 
την οδηγία 95/46/ΕΚ, 
συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε 
τρίτες χώρες, καθώς και με τα εθνικά 
νομοθετικά μέτρα για την εφαρμογή της 
οδηγίας.
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Τροπολογία 40
Hans-Peter Martin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Οι κανόνες σχετικά με την διαχείριση 
της προστασίας των δεδομένων που 
καθορίζονται στο άρθρο 28 εφαρμόζονται 
επίσης και για πληροφορίες από τρίτες 
χώρες.

Or. de

Τροπολογία 41
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή υποβάλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
σχετικά με τις απάτες στον τομέα των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης έως το 
τέλος του 2012, από κοινού με 
τροπολογίες στον παρόντα κανονισμό 
εφόσον αυτό θεωρηθεί απαραίτητο.

Or. en

Τροπολογία 42
Philippe Lamberts
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
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Άρθρο 34 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενόψει της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
συστήματος διοικητικής συνεργασίας όσον 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη έχουν 
τη δυνατότητα να γνωστοποιούν στην 
Επιτροπή κάθε άλλη διαθέσιμη 
πληροφορία επιπλέον εκείνων που 
αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Ενόψει της αξιολόγησης της 
αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου 
συστήματος διοικητικής συνεργασίας όσον 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και 
της φοροαποφυγής, τα κράτη μέλη 
γνωστοποιούν στην Επιτροπή κάθε άλλη 
διαθέσιμη πληροφορία επιπλέον εκείνων 
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.

Or. en


