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Tarkistus 7
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(6 a) Seuraamusten luettelon 
käyttöönotolla voitaisiin varmistaa, että 
viranomaiset vaihtavat tietoja 
asianmukaisen täsmällisesti, jotta voidaan 
estää valmisteverojen kiertäminen 
jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 8
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti Tarkistus

(11) Palaute on asianmukainen tapa 
varmistaa, että vaihdettavien tietojen laatu 
paranee jatkuvasti. Sen vuoksi olisi 
säädettävä puitteet palautteen antamiselle.

(11) Palaute on asianmukainen tapa 
varmistaa, että vaihdettavien tietojen laatu 
paranee jatkuvasti ja että hallinnollisia 
menettelyjä yksinkertaistetaan. Sen vuoksi 
olisi säädettävä puitteet palautteen 
antamiselle.

Or. de

Tarkistus 9
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(14 a) Tämän asetuksen mukaisella 
tavalla käsiteltyjä henkilötietoja olisi 
säilytettävä vain niin kauan kuin se on 
tarpeen sovellettavan kansallisen ja 
unionin oikeuden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 10
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti Tarkistus

(19) Tämän asetuksen tehokkaan 
soveltamisen vuoksi voi olla tarpeen 
rajoittaa tiettyjen direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden ja 
erityisesti sen 10 artiklassa, 11 artiklan 1 
kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa 
määriteltyjen oikeuksien soveltamisalaa, 
jotta mainitun direktiivin 13 artiklan 1 
kohdan e alakohdassa tarkoitettuja etuja 
voitaisiin suojata ottaen huomioon 
jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuva 
tulojenmenetys ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien tietojen 
ratkaiseva merkitys petostentorjunnan 
tehokkuudelle. Jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava soveltamaan tällaisia 
rajoituksia siinä määrin kuin ne ovat 
tarpeen ja oikeasuhteisia.

(19) Tämän asetuksen tehokkaan 
soveltamisen vuoksi voi olla tarpeen 
rajoittaa tiettyjen direktiivissä 95/46/EY 
säädettyjen oikeuksien ja velvoitteiden ja 
erityisesti sen 10 artiklassa, 11 artiklan 1 
kohdassa sekä 12 ja 21 artiklassa 
määriteltyjen oikeuksien soveltamisalaa, 
jotta mainitun direktiivin 13 artiklan 1 
kohdan e alakohdassa tarkoitettuja etuja 
voitaisiin suojata ottaen huomioon 
jäsenvaltioille mahdollisesti aiheutuva 
tulojenmenetys ja tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvien tietojen 
ratkaiseva merkitys petostentorjunnan 
tehokkuudelle. Jäsenvaltiot olisi 
velvoitettava soveltamaan tällaisia 
rajoituksia siinä määrin kuin ne ovat 
tarpeen ja oikeasuhteisia. Koska on 
tarpeen säilyttää todisteet, kun on kyse 
verotukseen liittyvien epäiltyjen 
sääntöjenvastaisuuksien tai petosten 
rajoittamisesta ja kun pyritään estämään 
valmisteverolainsäädännön 
asianmukaisen noudattamisen arvioinnin 
häiritseminen, saattaa olla tarpeen 
rajoittaa rekisterinpitäjän velvoitteita ja 
rekisteröityjen oikeuksia, jotka liittyvät 
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tietojen antamiseen sekä niiden 
saatavuuteen ja käsittelyn julkistamiseen, 
kun henkilötietoja vaihdetaan tämän 
asetuksen nojalla.

Or. en

Tarkistus 11
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti Tarkistus

(20) Jotta yhdenmukaiset edellytykset 
voitaisiin varmistaa tämän asetuksen 8, 16, 
19, 20, 21 ja 34 artiklan täytäntöönpanolle, 
komissiolle olisi siirrettävä 
täytäntöönpanovaltaa. Tätä valtaa olisi 
käytettävä yleisistä säännöistä ja 
periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot 
valvovat komission täytäntöönpanovallan 
käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011
mukaisesti11.

(20) Jotta voitaisiin varmistaa
yhdenmukaiset edellytykset tämän 
asetuksen täytäntöönpanolle ja kuvata 
tärkeimmät sellaisten tietojen luokat, joita 
jäsenvaltiot voivat vaihtaa tämän 
asetuksen mukaisesti, komissiolle olisi 
siirrettävä täytäntöönpanovaltaa. Tätä 
valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä 
ja periaatteista, joiden mukaisesti 
jäsenvaltiot valvovat komission 
täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä 
helmikuuta 2011 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
N:o 182/2011 mukaisesti11.

Or. en

Tarkistus 12
David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(20 a) Rikoksiin, rikosasioissa annettuihin 
tuomioihin tai turvatoimenpiteisiin liittyvä 
tietojen käsittely on tehtävä direktiivin 
95/46/EY 8 artiklan 5 kohdan tai 
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asetuksen (EY) N:o 45/2001 10 artiklan 5 
kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 13
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti Tarkistus

(22) Asetuksen toimintaa on tarpeen 
seurata ja arvioida. Sen vuoksi olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden suorittamasta 
tilastojen ja muiden tietojen keräämisestä 
ja komission säännöllisesti valmistelemista 
kertomuksista.

(22) Asetuksen toimintaa on tarpeen 
seurata ja arvioida. Sen vuoksi olisi 
säädettävä jäsenvaltioiden suorittamasta 
tilastojen ja muiden tietojen keräämisestä 
ja komission säännöllisesti valmistelemista 
kertomuksista. Jäsenvaltioiden keräämät 
tiedot ja komission kertomukset olisi 
toimitettava vuosittain ja välitettävä sekä 
Euroopan parlamentille että neuvostolle.

Or. de

Tarkistus 14
Olle Schmidt, David Casa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Komission olisi perustettava 
yhteisen siirtohinnoittelufoorumin 
kaltainen uusi arvonlisä- ja 
valmisteverofoorumi, joka antaa 
yrityksille mahdollisuuden käsitellä 
yritysten arvonlisäveroon ja 
jäsenvaltioiden välisiin kiistoihin liittyviä 
asioita.

Or. en
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Perustelu

Rajat ylittävien riitojen vaihtoehtoista ratkaisemista varten on perustettava tehokas ja 
läpinäkyvä oikeusväline. Tavanomaisiin oikeuskeinoihin verrattuna vaihtoehtoinen 
riidanratkaisumenettely tarjoaa nopeamman ja kustannustehokkaamman ratkaisun yritysten 
välisiin ja yritysten ja loppuasiakkaiden välisiin kiistoihin. 

Tarkistus 15
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
nimissä tätä asetusta on määrä soveltaa. 
Sen on viipymättä ilmoitettava komissiolle 
tästä nimeämisestä ja siihen mahdollisesti 
myöhemmin tehtävistä muutoksista.

(1) Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
toimivaltainen viranomainen, jonka 
nimissä tätä asetusta on määrä soveltaa. 
Sen on ilmoitettava viiden työpäivän 
kuluessa komissiolle tästä nimeämisestä ja 
siihen mahdollisesti myöhemmin tehtävistä 
muutoksista.

Or. de

Tarkistus 16
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
valmisteveroalan keskusyhteystoimisto, 
jolle siirretään pääasiallinen vastuu 
yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin 
hallinnollisen yhteistyön alalla. Sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille.

Kunkin jäsenvaltion on nimettävä 
valmisteveroalan keskusyhteystoimisto, 
jolle siirretään pääasiallinen vastuu 
yhteydenpidosta muihin jäsenvaltioihin 
hallinnollisen yhteistyön alalla. Sen on 
ilmoitettava tästä komissiolle ja muiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille viiden työpäivän kuluessa 
nimeämisestä.

Or. de
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Tarkistus 17
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
6 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

(1) Valmisteveroalan 
keskusyhteystoimistolla on oltava 
pääasiallinen vastuu valmisteveron alaisten 
tavaroiden siirtoja koskevien tietojen 
vaihdosta, ja sillä on erityisesti oltava 
pääasiallinen vastuu varmistaa

(1) Valmisteveroalan 
keskusyhteystoimistolla on oltava 
pääasiallinen vastuu valmisteveron alaisten 
tavaroiden ja palvelujen siirtoja koskevien 
tietojen vaihdosta. Sillä on erityisesti 
oltava pääasiallinen vastuu varmistaa:

Or. de

Tarkistus 18
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(1) Pyynnön vastaanottavan viranomaisen 
on toimitettava pyynnön esittävän 
viranomaisen pyynnöstä 
valmisteverolainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen varmistamiseksi tarvittavat 
tiedot, mukaan lukien mahdolliset 
erityistapaukseen tai erityistapauksiin 
liittyvät tiedot, erityisesti valmisteveron 
alaisten tavaroiden siirroista unionissa.

(1) Pyynnön vastaanottavan viranomaisen 
on toimitettava pyynnön esittävän 
viranomaisen pyynnöstä 
valmisteverolainsäädännön moitteettoman 
soveltamisen varmistamiseksi tarvittavat 
tiedot, mukaan lukien mahdolliset 
erityistapaukseen tai erityistapauksiin 
liittyvät tiedot, erityisesti valmisteveron 
alaisten tavaroiden ja palvelujen siirroista 
unionissa

Or. de

Tarkistus 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi 
sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta 
koskevan perustellun pyynnön. Jos 
pyynnön vastaanottava viranomainen 
päättää, että hallinnollista tutkimusta ei 
tarvita, sen on ilmoitettava viipymättä 
pyynnön esittävälle viranomaiselle 
päätöksensä syyt.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitettu pyyntö voi 
sisältää tiettyä hallinnollista tutkimusta 
koskevan perustellun pyynnön.

Or. en

Tarkistus 20
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Pyynnön vastaanottava viranomainen 
voi pyytää pyynnön esittävää viranomaista 
antamaan kertomuksen seurantatoimista, 
jotka pyynnön esittävä jäsenvaltio on 
toteuttanut annettujen tietojen perusteella. 
Jos tällainen pyyntö esitetään, pyynnön 
esittävän viranomaisen on lähetettävä 
tällainen kertomus mahdollisimman pian,
edellyttäen ettei tästä aiheudu sille 
kohtuutonta rasitetta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisen viranomaisen 
jäsenvaltiossa sovellettavien 
salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa 
koskevien sääntöjen soveltamista.

5. Pyynnön vastaanottava viranomainen 
voi pyytää pyynnön esittävää viranomaista 
antamaan kertomuksen seurantatoimista, 
jotka pyynnön esittävä jäsenvaltio on 
toteuttanut annettujen tietojen perusteella. 
Jos tällainen pyyntö esitetään, pyynnön 
esittävän viranomaisen on lähetettävä 
tällainen kertomus mahdollisimman pian, 
sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisen 
viranomaisen jäsenvaltiossa sovellettavien 
salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa 
koskevien sääntöjen soveltamista.

Or. en

Tarkistus 21
Krišjānis Kariņš



PE480.839v01-00 10/21 AM\891251FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jos keskinäistä virka-apua koskevan 
asiakirjan käyttö on epäkäytännöllistä, 
sanomat voidaan vaihtaa kokonaan tai 
osittain muilla tavoilla. Tällaisissa 
poikkeustapauksissa sanomien mukana on 
oltava selvitys siitä, miksi keskinäistä 
virka-apua koskevan asiakirjan käyttö oli 
epäkäytännöllistä.

4. Jos keskinäistä virka-apua koskevan 
asiakirjan käyttö on epäkäytännöllistä, 
sanomat voidaan vaihtaa kokonaan tai 
osittain muilla tavoilla. Tällaisissa 
poikkeustapauksissa – jos pyynnön 
vastaanottava viranomainen pitää sitä 
välttämättömänä – sanomien mukana on 
oltava selvitys siitä, miksi keskinäistä 
virka-apua koskevan asiakirjan käyttö oli 
epäkäytännöllistä.

Or. lv

Perustelu

Mainittu vaatimus olisi ylimääräinen rasite, jos ei muusta niin sen hankaluuden ja aikaa 
vievän kirjeenvaihdon vuoksi sekä siitä syystä, että se entisestään viivyttää tiedonvaihtoa. 
Näin ollen mainitun vaatimuksen pakollisuus ei ole tarkoituksenmukaista: Sen sijaan pyynnön 
vastaanottavalle viranomaiselle olisi sallittava mahdollisuus arvioida asiakirjan 
asianmukaisuutta erityisessä tilanteessa. 

Tarkistus 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Pyynnön vastaanottava viranomainen on 
velvollinen antamaan alkuperäiset 
asiakirjat ainoastaan, jos tällaiset asiakirjat 
ovat tarpeen pyynnön esittävän 
viranomaisen pyrkimän tavoitteen kannalta 
ja tämä ei ole ristiriidassa viranomaisen 
kotijäsenvaltiossa voimassa olevien 
määräysten kanssa.

2. Pyynnön vastaanottava viranomainen on 
velvollinen antamaan alkuperäiset 
asiakirjat ainoastaan, jos tällaiset asiakirjat 
ovat tarpeen pyynnön esittävän 
viranomaisen pyrkimän tavoitteen kannalta 
ja tämä ei ole ristiriidassa pyynnön 
vastaanottavan viranomaisen
kotijäsenvaltiossa voimassa olevien 
määräysten kanssa.

Or. hu
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Tarkistus 23
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
11 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a artikla
Seuraamukset

1. Komissio varmistaa, että viranomaisten 
välinen tietojen vaihto sujuu 
mahdollisimman joustavasti.
2. Jos jäsenvaltioiden viranomaiset eivät 
noudata 11 artiklassa tarkoitetuttuja 
määräaikoja, sovelletaan seuraamuksia, 
jotka perustuvat komission laatimaan ja 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
toimittamaan seuraamusten luetteloon.  

Or. de

Tarkistus 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) 15 artiklan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen tarkat luokat;

a) 15 artiklan 1 kohdan nojalla 
vaihdettavien tietojen tarkat luokat siten, 
että tavoitteena on laatia kattava luettelo 
tiedoista, jotka päivitetään kaksi kertaa 
vuodessa luettelon mukauttamiseksi 
vastaamaan uusia tietojenvaihtotarpeita;

Or. en
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Tarkistus 25
Krišjānis Kariņš

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä varten ne voivat käyttää 
tietokoneistettua järjestelmää, jos 
järjestelmällä pystytään käsittelemään 
tällaisia tietoja.

Tätä varten on syytä käyttää 
tietokoneistettua järjestelmää, jos 
järjestelmällä pystytään käsittelemään 
tällaisia tietoja

Or. lv

Tarkistus 26
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toiselle viranomaiselle 1 kohdan 
mukaisesti tiedot välittänyt viranomainen 
voi pyytää kyseistä toista viranomaista 
antamaan kertomuksen seurantatoimista, 
jotka pyynnön esittävä jäsenvaltio on 
toteuttanut annettujen tietojen perusteella. 
Jos tällainen pyyntö esitetään, toisen 
viranomaisen on lähetettävä tällainen 
kertomus mahdollisimman pian, 
edellyttäen ettei tästä aiheudu sille 
kohtuutonta hallinnollista rasitusta, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta kyseisen 
viranomaisen jäsenvaltiossa sovellettavien 
salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa 
koskevien sääntöjen soveltamista.

2. Toiselle viranomaiselle 1 kohdan 
mukaisesti tiedot välittänyt viranomainen 
voi pyytää kyseistä toista viranomaista
antamaan kertomuksen seurantatoimista, 
jotka pyynnön esittävä jäsenvaltio on 
toteuttanut annettujen tietojen perusteella. 
Jos viranomainen on antanut tiedot 
epätavallisen mutta taloudellisesti 
merkittävän säännönvastaisuuden 
havaitsemisen perusteella, viranomainen 
pyytää mainittua kertomusta 
seurantatoimista. Jos tällainen pyyntö 
esitetään, toisen viranomaisen on 
lähetettävä tällainen kertomus 
mahdollisimman pian, edellyttäen ettei 
tästä aiheudu sille kohtuutonta 
hallinnollista rasitusta, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta kyseisen viranomaisen 
jäsenvaltiossa sovellettavien 
salassapitovelvollisuutta ja tietosuojaa 
koskevien sääntöjen soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 27
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
19 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) talouden toimijan tai tilojen nimi ja 
osoite;

b) talouden toimijan tai tilojen nimi ja 
osoite tai 1 kohdan a alakohdan ii 
alakohdassa tarkoitettujen rekisteröityjen 
vastaanottajien osalta 
rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaisten 
viranomaisten hyväksymän palvelun 
osoite;

Or. en

Perustelu

Olisi ilmoitettava selkeästi, että SEED-rekisteriin merkitty rekisteröidyn vastaanottajan osoite 
on sama kuin osoite, johon viimeksi mainittu vastaanottaa valmisteverottomina siirtyviä 
tavaroita.

Tarkistus 28
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on pidettävä valmisteveron 
alaisten tavaroiden siirtoja unionissa 
koskevat tiedot ja 19 artiklassa 
määritellyissä kansallisissa rekistereissä 
olevat tiedot vähintään kolmen vuoden 
ajan sen kalenterivuoden päättymisestä, 
jona siirto alkoi, jotta tällaisia tietoja 
voidaan käyttää tässä asetuksessa 
säädetyissä menettelyissä. 
Tietokoneistetulla järjestelmällä kerätyt 
tiedot on pidettävä kyseisessä 
järjestelmässä tavalla, joka mahdollistaa 

1. Kunkin jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on pidettävä valmisteveron 
alaisten tavaroiden siirtoja unionissa 
koskevat tiedot ja 19 artiklassa 
määritellyissä kansallisissa rekistereissä 
olevat tiedot enintään kolmen vuoden ajan 
sen kalenterivuoden päättymisestä, jona 
siirto alkoi, jotta tällaisia tietoja voidaan 
käyttää tässä asetuksessa säädetyissä 
menettelyissä. Tietokoneistetulla 
järjestelmällä kerätyt tiedot on pidettävä 
kyseisessä järjestelmässä tavalla, joka 
mahdollistaa niiden poimimisen ja 
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niiden poimimisen ja jatkokäsittelyn 
järjestelmässä 8 artiklassa tarkoitettuun 
tietopyyntöön vastaamiseksi.

jatkokäsittelyn järjestelmässä 8 artiklassa 
tarkoitettuun tietopyyntöön vastaamiseksi.

Or. de

Tarkistus 29
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on sovellettavan 
tietojensäilytysajan päätyttyä joko 
poistettava säilytettyjen tietueiden sisältö 
tai arkistoitava ne muodossa, joka estää 
asianomaisen talouden toimijan tai 
asianomaisten talouden toimijoiden 
tunnistamisen.

2. Jäsenvaltioiden on sovellettavan 
tietojensäilytysajan päätyttyä joko 
poistettava säilytettyjen tietueiden sisältö 
tai arkistoitava ne muodossa, joka estää 
asianomaisen talouden toimijan tai 
asianomaisten talouden toimijoiden 
tunnistamisen vähintään kolmen ja 
enintään kymmenen vuoden ajan.

Or. en

Perustelu

Sääntöä, jonka mukaisesti EMCS on poistettava tai sen käyttö on estettävä kolmen vuoden 
kuluttua, on muutettava siten, että poistamisen ja käytön estämisen määräaikaa pidennetään 
Tietoja olisi säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan, mutta kuitenkin enintään kymmenen 
ajan.

Tarkistus 30
Olle Schmidt

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Avunpyynnöt, mukaan lukien 
tiedoksiantopyynnöt, ja niihin liitetyt 
asiakirjat voidaan laatia millä tahansa 
pyynnön vastaanottavan ja pyynnön 
esittävän viranomaisen kesken sovitulla 

Avunpyynnöt, mukaan lukien 
tiedoksiantopyynnöt, ja niihin liitetyt 
asiakirjat voidaan laatia millä tahansa 
pyynnön vastaanottavan ja pyynnön 
esittävän viranomaisen kesken sovitulla 
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kielellä. Pyyntöihin on liitettävä käännös 
pyynnön vastaanottavan viranomaisen 
kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai 
jollakin sen virallisista kielistä ainoastaan, 
jos pyynnön vastaanottava viranomainen 
perustelee käännöstarpeen.

kielellä. Pyyntöihin on liitettävä käännös 
pyynnön vastaanottavan viranomaisen 
kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai 
jollakin sen virallisista kielistä ainoastaan, 
jos pyynnön vastaanottava viranomainen 
perustelee kohtuullisella tavalla
käännöstarpeen.

Or. en

Perustelu

Jäsenvaltiolta ei pitäisi vaatia kääntämistä kaikille virallisille kielille. Se on kohtuuton 
hallinnollinen rasite toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 31
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
23 artikla

Komission teksti Tarkistus

Avunpyynnöt, mukaan lukien 
tiedoksiantopyynnöt, ja niihin liitetyt 
asiakirjat voidaan laatia millä tahansa 
pyynnön vastaanottavan ja pyynnön 
esittävän viranomaisen kesken sovitulla 
kielellä. Pyyntöihin on liitettävä käännös 
pyynnön vastaanottavan viranomaisen 
kotijäsenvaltion virallisella kielellä tai 
jollakin sen virallisista kielistä ainoastaan, 
jos pyynnön vastaanottava viranomainen 
perustelee käännöstarpeen.

Avunpyynnöt, mukaan lukien 
tiedoksiantopyynnöt, ja niihin liitetyt 
asiakirjat voidaan laatia millä tahansa 
pyynnön vastaanottavan ja pyynnön 
esittävän viranomaisen kesken ennakolta
sovitulla kielellä. Pyyntöihin on liitettävä 
käännös pyynnön vastaanottavan 
viranomaisen kotijäsenvaltion virallisella 
kielellä tai jollakin sen virallisista kielistä 
ainoastaan, jos pyynnön vastaanottava 
viranomainen perustelee käännöstarpeen.

Or. hu

Tarkistus 32
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kieltäytyä välittämästä 
tietoja, jos pyynnön esittävä jäsenvaltio ei 
voi oikeudellisista syistä antaa 
samanlaisia tietoja.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 33
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi kieltäytyä välittämästä 
tietoja, jos pyynnön esittävä jäsenvaltio ei 
voi oikeudellisista syistä antaa samanlaisia 
tietoja.

3. Jäsenvaltion toimivaltainen pyynnön 
vastaanottava viranomainen voi kieltäytyä 
välittämästä tietoja, jos pyynnön esittävä 
jäsenvaltio ei voi oikeudellisista syistä 
antaa samanlaisia tietoja.

Or. hu

Tarkistus 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

(4) Tietojen antamisesta voidaan 
kieltäytyä, jos se johtaisi liike-, elinkeino-
tai ammattisalaisuuden tai kaupallisen 
menettelyn paljastamiseen tai jos tietojen 
paljastaminen olisi yleisen järjestyksen 
vastaista. Jäsenvaltiot eivät voi kieltäytyä 
toimittamasta talouden toimijaa koskevia 
tietoja pelkästään siitä syystä, että näitä 
tietoja pitää hallussaan pankki, muu 

(4) Tietojen antamisesta voidaan 
kieltäytyä, jos se todistettavasti johtaisi 
liike-, elinkeino- tai ammattisalaisuuden tai 
kaupallisen menettelyn paljastamiseen tai 
jos tietojen paljastaminen olisi yleisen 
järjestyksen vastaista. Jäsenvaltiot eivät voi 
kieltäytyä toimittamasta talouden toimijaa 
koskevia tietoja pelkästään siitä syystä, että 
näitä tietoja pitää hallussaan pankki, muu 
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rahoituslaitos, valtuutettu tai asiamiehenä 
tai uskottuna miehenä toimiva henkilö tai 
että tiedot liittyvät omistusosuuksiin 
oikeushenkilössä.

rahoituslaitos, valtuutettu tai asiamiehenä 
tai uskottuna miehenä toimiva henkilö tai 
että tiedot liittyvät omistusosuuksiin 
oikeushenkilössä.

Or. hu

Tarkistus 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tiedot antavan jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on kuitenkin sallittava
näiden tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 
pyynnön esittävän viranomaisen 
jäsenvaltiossa, jos pyynnön vastaanottavan 
viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
sallitaan tietojen käyttö vastaaviin 
tarkoituksiin kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tiedot antavan jäsenvaltion toimivaltainen
viranomainen voi kuitenkin sallia näiden 
tietojen käyttö muihin tarkoituksiin 
pyynnön esittävän viranomaisen 
jäsenvaltiossa, jos pyynnön vastaanottavan 
viranomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä 
sallitaan tietojen käyttö vastaaviin 
tarkoituksiin kyseisessä jäsenvaltiossa

Or. hu

Tarkistus 36
David Casa

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden suorittamiin tässä 
asetuksessa tarkoitettuihin tietojen
talletukseen ja vaihtoon on sovellettava 
kansallisia määräyksiä, joilla direktiivi 
95/46/EY pannaan täytäntöön.

Jäsenvaltioiden suorittamaan tässä 
asetuksessa tarkoitettuun henkilötietojen
käsittelyyn on sovellettava kansallisia 
määräyksiä, joilla direktiivi 95/46/EY 
pannaan täytäntöön.

Or. en
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Tarkistus 37
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun jonkin jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen vastaanottaa tietoja joltakin 
kolmannelta maalta, tämä viranomainen 
voi toimittaa tiedot kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joita nämä tiedot saattavat 
kiinnostaa, ja joka tapauksessa kaikille tätä 
pyytäville toimivaltaisille viranomaisille, 
jos tämä sallitaan kyseisen kolmannen 
maan kanssa solmituissa apujärjestelyissä. 
Tällaiset tiedot voidaan toimittaa myös 
komissiolle tässä asetuksessa säädettyjä 
tarkoituksia varten, jos se on unionin edun 
mukaista.

1. Kun jonkin jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen vastaanottaa tietoja joltakin 
kolmannelta maalta, tämä viranomainen 
toimittaa tiedot kaikkien jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joita nämä 
tiedot saattavat kiinnostaa, ja joka 
tapauksessa kaikille tätä pyytäville 
toimivaltaisille viranomaisille, jos tämä 
sallitaan kyseisen kolmannen maan kanssa 
solmituissa apujärjestelyissä. Tällaiset 
tiedot toimitetaan myös komissiolle tässä 
asetuksessa säädettyjä tarkoituksia varten, 
jos se on unionin edun mukaista.

Or. en

Tarkistus 38
Udo Bullmann

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asianomainen kolmas maa on 
oikeudellisesti sitoutunut antamaan apua, 
joka on tarpeen todisteiden keräämiseksi 
liiketoimien säännönvastaisesta luonteesta, 
joka näyttää rikkovan 
valmisteverolainsäädäntöä, tämän 
asetuksen nojalla saadut tiedot voidaan
tiedot toimittaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten suostumuksella toimittaa
niiden kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tälle kolmannelle maalle 
samoihin tarkoituksiin, joita varten nämä 
tiedot on toimitettu, ja noudattaen 

2. Jos asianomainen kolmas maa on 
oikeudellisesti sitoutunut antamaan apua, 
joka on tarpeen todisteiden keräämiseksi 
liiketoimien säännönvastaisesta luonteesta, 
joka näyttää rikkovan 
valmisteverolainsäädäntöä, tämän 
asetuksen nojalla saadut tiedot toimitetaan
tiedot toimittaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten suostumuksella niiden 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti tälle 
kolmannelle maalle samoihin tarkoituksiin, 
joita varten nämä tiedot on toimitettu, ja 
noudattaen direktiiviä 95/46/EY, erityisesti 
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direktiiviä 95/46/EY, erityisesti 
henkilötietojen siirtoa kolmansille maille 
koskevia säännöksiä, ja kyseisen 
direktiivin täytäntöön panevia kansallisia 
oikeudellisia toimenpiteitä.

henkilötietojen siirtoa kolmansille maille 
koskevia säännöksiä, ja kyseisen 
direktiivin täytäntöön panevia kansallisia 
oikeudellisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 39
David Casa

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asianomainen kolmas maa on 
oikeudellisesti sitoutunut antamaan apua, 
joka on tarpeen todisteiden keräämiseksi 
liiketoimien säännönvastaisesta luonteesta, 
joka näyttää rikkovan 
valmisteverolainsäädäntöä, tämän 
asetuksen nojalla saadut tiedot voidaan
tiedot toimittaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten suostumuksella toimittaa
niiden kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti tälle kolmannelle maalle 
samoihin tarkoituksiin, joita varten nämä 
tiedot on toimitettu, ja noudattaen 
direktiiviä 95/46/EY, erityisesti
henkilötietojen siirtoa kolmansille maille 
koskevia säännöksiä, ja kyseisen 
direktiivin täytäntöön panevia kansallisia 
oikeudellisia toimenpiteitä.

2. Jos asianomainen kolmas maa on 
oikeudellisesti sitoutunut antamaan apua, 
joka on tarpeen todisteiden keräämiseksi 
liiketoimien säännönvastaisesta luonteesta, 
joka näyttää rikkovan 
valmisteverolainsäädäntöä, jäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen voi tiedot 
toimittaneiden toimivaltaisten 
viranomaisten suostumuksella toimittaa 
tämän asetuksen nojalla saadut tiedot
kansallisen lainsäädännön mukaisesti tälle 
kolmannelle maalle samoihin tarkoituksiin, 
joita varten nämä tiedot on toimitettu, ja 
noudattaen direktiiviä 95/46/EY, mukaan
luettuina henkilötietojen siirtoa 
kolmansille maille koskevat säännökset, ja 
kyseisen direktiivin täytäntöön panevia 
kansallisia oikeudellisia toimenpiteitä.

Or. en

Tarkistus 40
Hans-Peter Martin

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a. 28 artiklassa säädetyt 
tietosuojasäännöt laajennetaan 
koskemaan myös kolmansista maista 
peräisin olevia tietoja.

Or. de

Tarkistus 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio esittää Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle vuoden 2012 
loppuun mennessä kertomuksen 
petoksista valmisteverojen alalla ja 
tarvittaessa mainittua asetusta koskevat 
muutosehdotukset.

Or. en

Tarkistus 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Sen arvioimiseksi, miten tehokkaasti tällä 
hallinnollisen yhteistyön järjestelmällä 
seurataan valmisteverolainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja torjutaan 
valmisteveropetoksia, jäsenvaltiot voivat
toimittaa komissiolle kaikki saatavissa 
olevat muut kuin ensimmäisessä 

Sen arvioimiseksi, miten tehokkaasti tällä 
hallinnollisen yhteistyön järjestelmällä 
seurataan valmisteverolainsäädännön 
täytäntöönpanoa ja torjutaan 
valmisteveropetoksia, jäsenvaltiot 
toimittavat komissiolle kaikki saatavissa 
olevat muut kuin ensimmäisessä 
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alakohdassa tarkoitetut tiedot. alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Or. en


