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Pakeitimas 7
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) sankcijų sąrašas turėtų padėti 
užtikrinti, kad institucijos keistųsi 
informacija reikiama sparta siekiant 
neleisti, kad valstybėse narėse būtų 
slepiami akcizai;

Or. de

Pakeitimas 8
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) grįžtamoji informacija yra tinkama 
priemonė užtikrinti nuolatinį informacijos, 
kuria keičiamasi, kokybės gerinimą. Todėl 
reikėtų sukurti grįžtamosios informacijos 
teikimo sistemą;

(11) grįžtamoji informacija yra tinkama 
priemonė užtikrinti nuolatinį informacijos, 
kuria keičiamasi, kokybės gerinimą ir 
supaprastinti biurokratines procedūras.
Todėl reikėtų sukurti grįžtamosios 
informacijos teikimo sistemą;

Or. de

Pakeitimas 9
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) pagal šį reglamentą tvarkomi 
asmens duomenys neturėtų būti saugomi 
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ilgiau nei reikia pagal taikomą 
nacionalinę ir Sąjungos teisę;

Or. en

Pakeitimas 10
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) siekiant veiksmingai taikyti šį 
reglamentą, gali reikėti apriboti tam tikrų 
teisių ir įsipareigojimų, nustatytų 
Direktyvoje 95/46/EB, ypač jos 
10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 
21 straipsniuose apibrėžtų teisių taikymo 
sritį, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 
13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti 
interesai, atsižvelgiant į galimą valstybių 
narių pajamų netekimą ir didelę šiame 
reglamente nurodytos informacijos svarbą 
veiksmingai kovai su sukčiavimu. 
Valstybės narės turėtų būti įpareigotos 
taikyti tokius apribojimus, jeigu jie būtini ir 
proporcingi;

(19) siekiant veiksmingai taikyti šį 
reglamentą, gali reikėti apriboti tam tikrų 
teisių ir įsipareigojimų, nustatytų 
Direktyvoje 95/46/EB, ypač jos 
10 straipsnyje, 11 straipsnio 1 dalyje, 12 ir 
21 straipsniuose apibrėžtų teisių taikymo 
sritį, kad būtų apsaugoti tos direktyvos 
13 straipsnio 1 dalies e punkte nurodyti 
interesai, atsižvelgiant į galimą valstybių 
narių pajamų netekimą ir didelę šiame 
reglamente nurodytos informacijos svarbą 
veiksmingai kovai su sukčiavimu. 
Valstybės narės turėtų būti įpareigotos 
taikyti tokius apribojimus, jeigu jie būtini ir 
proporcingi. Atsižvelgiant į tai, kad tais 
atvejais, kai įtarimai fiskaliniai 
pažeidimai ar sukčiavimo tyrimui 
taikomas senaties terminas, reikia 
išsaugoti įrodymus ir neleisti, kad būtų 
trukdoma tinkamai įvertinti, kaip 
laikomasi teisės aktų dėl akcizų, keičiantis 
asmens duomenimis pagal šį reglamentą 
gali prireikti apriboti duomenų valdytojo 
įpareigojimus ir duomenų subjekto teises, 
susijusius su informacijos teikimu, prieiga 
prie duomenų ir tvarkymo operacijų 
viešinimu;

Or. en
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Pakeitimas 11
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento 8, 16, 19, 20, 21 ir 
34 straipsnių įgyvendinimo sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiuos įgaliojimus 
turėtų vykdyti remdamasi 2011 m. vasario 
16 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai;

(20) kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygos ir 
aprašytos pagrindinės duomenų, kuriais 
valstybės narės gali keistis pagal šį 
reglamentą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija šiuos 
įgaliojimus turėtų vykdyti remdamasi 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai;

Or. en

Pakeitimas 12
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) asmens duomenys, susiję su 
pažeidimais, apkaltinamaisiais 
nuosprendžiais ar saugumo priemonėmis, 
turi būti tvarkomi laikantis 
Direktyvos 95/46/EB 8 straipsnio 5 dalies 
ar Reglamento (EB) Nr. 45/2001 
10 straipsnio 5 dalies nuostatų;

Or. en
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Pakeitimas 13
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Būtina stebėti ir įvertinti šio 
reglamento veikimą. Todėl reikėtų 
numatyti, kad valstybės narės rinktų 
statistinius duomenis ir kitą informaciją ir 
kad Komisija reguliariai rengtų ataskaitas;

(22) Būtina stebėti ir įvertinti šio 
reglamento veikimą. Todėl reikėtų 
numatyti, kad valstybės narės rinktų 
statistinius duomenis ir kitą informaciją ir 
kad Komisija reguliariai rengtų ataskaitas;
Valstybių narių surinkti duomenys ir 
Komisijos ataskaitos turėtų būti teikiami 
kasmet ir perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. de

Pakeitimas 14
Olle Schmidt, David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Komisija turėtų įsteigti naują PVM 
ir akcizų forumą, panašų į Jungtinį 
sandorių kainodaros forumą (JSKF), 
kuriame įmonės galėtų spręsti problemas, 
susijusias su įmonėms taikomu PVM, ir 
valstybių narių ginčus;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant alternatyviai spręsti tarpvalstybinius ginčus, reikia sukurti veiksmingą ir skaidrią 
teisinę priemonę. Palyginti su įprastomis teisės gynimo priemonėmis, alternatyvus ginčų 
sprendimas yra spartesnis ir ekonomiškai naudingesnis įmonių ar įmonių ir galutinių 
vartotojų ginčų sprendimo būdas.
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Pakeitimas 15
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kurios vardu bus 
taikomas šis reglamentas. Ji nedelsdama
praneša Komisijai apie šį paskyrimą ir bet 
kokius tolesnius susijusius pokyčius.

1. Kiekviena valstybė narė paskiria 
kompetentingą instituciją, kurios vardu bus 
taikomas šis reglamentas. Ji praneša 
Komisijai apie šį paskyrimą ir bet kokius 
tolesnius susijusius pokyčius per penkias 
darbo dienas.

Or. de

Pakeitimas 16
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę 
su akcizais susijusių ryšių įstaigą, kuriai 
pavedama pagrindinė atsakomybė už ryšius 
su kitomis valstybėmis narėmis 
administracinio bendradarbiavimo srityje.
Apie tai ji praneša Komisijai ir kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms.

Kiekviena valstybė narė paskiria centrinę 
su akcizais susijusių ryšių įstaigą, kuriai 
pavedama pagrindinė atsakomybė už ryšius 
su kitomis valstybėmis narėmis 
administracinio bendradarbiavimo srityje.
Apie tai ji praneša Komisijai ir kitų 
valstybių narių kompetentingoms 
institucijoms per penkias darbo dienas po 
paskyrimo dienos.

Or. de

Pakeitimas 17
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Centrinės su akcizais susijusių ryšių 
įstaigos pagrindinė atsakomybė –
keitimasis informacija apie akcizais 
apmokestinamų prekių gabenimą, visų 
pirma pagrindinė jos atsakomybė yra 
užtikrinti:

1. Centrinės su akcizais susijusių ryšių 
įstaigos pagrindinė atsakomybė –
keitimasis informacija apie akcizais 
apmokestinamų prekių ir paslaugų 
judėjimą. Visų pirma pagrindinė jos 
atsakomybė yra užtikrinti:

Or. de

Pakeitimas 18
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prašančiosios institucijos prašymu, 
institucija, į kurią kreipiamasi, praneša 
informaciją, būtiną tinkamam akcizų teisės 
aktų taikymui užtikrinti, įskaitant bet kokią 
informaciją, susijusią su konkrečiu atveju 
arba konkrečiais atvejais, ypač susijusią su 
akcizais apmokestinamų prekių gabenimu
Sąjungoje.

1. Prašančiosios institucijos prašymu, 
institucija, į kurią kreipiamasi, praneša 
informaciją, būtiną tinkamam akcizų teisės 
aktų taikymui užtikrinti, įskaitant bet kokią 
informaciją, susijusią su konkrečiu atveju 
arba konkrečiais atvejais, ypač susijusią su 
akcizais apmokestinamų prekių ir 
paslaugų judėjimu Sąjungoje.

Or. de

Pakeitimas 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. 1 dalyje nurodytame prašyme gali būti 
pateiktas motyvuotas prašymas atlikti 
konkretų administracinį tyrimą. Jeigu 
institucija, į kurią kreipiamasi, 

3. 1 dalyje nurodytame prašyme gali būti 
pateiktas motyvuotas prašymas atlikti 
konkretų administracinį tyrimą.
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nusprendžia, kad administracinis tyrimas 
nėra būtinas, ji nedelsdama praneša 
prašančiajai institucijai apie tokio 
sprendimo priežastis.

Or. en

Pakeitimas 20
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Institucija, į kurią kreipiamasi, gali 
prašyti prašančiosios institucijos pateikti 
pažangos stebėjimo veiksmų, kurių, 
remdamasi pateikta informacija, ėmėsi 
prašančioji valstybė narė, ataskaitą. Jei toks 
prašymas pateikiamas, prašančioji 
institucija, nepažeisdama jos valstybėje 
narėje taikomų slaptumo ir duomenų 
apsaugos taisyklių, kuo greičiau siunčia 
tokią ataskaitą su sąlyga, kad tuo jai 
nesudaroma neproporcinga 
administracinė našta.

5. Institucija, į kurią kreipiamasi, gali 
prašyti prašančiosios institucijos pateikti 
pažangos stebėjimo veiksmų, kurių, 
remdamasi pateikta informacija, ėmėsi 
prašančioji valstybė narė, ataskaitą. Jei toks 
prašymas pateikiamas, prašančioji 
institucija, nepažeisdama jos valstybėje 
narėje taikomų slaptumo ir duomenų 
apsaugos taisyklių, kuo greičiau siunčia 
tokią ataskaitą.

Or. en

Pakeitimas 21
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu tarpusavio administracinės 
pagalbos dokumentą naudoti nepraktiška, 
kitomis priemonėmis galima visiškai arba 
iš dalies keistis pranešimais. Tokiais 
išimtiniais atvejais su pranešimu 

4. Jeigu tarpusavio administracinės 
pagalbos dokumentą naudoti nepraktiška, 
kitomis priemonėmis galima visiškai arba 
iš dalies keistis pranešimais. Tokiais 
išimtiniais atvejais, – jeigu institucija, į 
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pateikiamas paaiškinimas, kodėl buvo 
nepraktiška naudoti tarpusavio 
administracinės pagalbos dokumentą.

kurią kreipiamasi, mano, kad to reikia, –
su pranešimu pateikiamas paaiškinimas, 
kodėl buvo nepraktiška naudoti tarpusavio 
administracinės pagalbos dokumentą.

Or. lv

Pagrindimas

Dėl tokio reikalavimo atsirastų papildomos naštos, jei ne dėl kitų priežasčių, tai 
paprasčiausiai dėl sudėtingos ir daug laiko užimančios atitinkamos korespondencijos, taigi 
keitimasis informacija dar pailgėtų. Taigi nepageidautina, kad šis reikalavimas būtų 
privalomas: būtų geriau, jei institucijai būtų leidžiama įvertinti, ar dokumentas tinka 
susiklosčius konkrečiai padėčiai.

Pakeitimas 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Institucija, į kurią kreipiamasi, 
įsipareigoja pateikti dokumentų originalus 
tik tuomet, kai tokių dokumentų reikia 
prašančiosios institucijos siekiamam tikslui 
ir kai tai neprieštarauja valstybėje narėje, 
kurioje įsisteigusi institucija, galiojančioms 
nuostatoms.

(2) Institucija, į kurią kreipiamasi, 
įsipareigoja pateikti dokumentų originalus 
tik tuomet, kai tokių dokumentų reikia 
prašančiosios institucijos siekiamam tikslui 
ir kai tai neprieštarauja valstybėje narėje, 
kurioje įsisteigusi institucija, į kurią 
kreipiamasi, galiojančioms nuostatoms.

Or. hu

Pakeitimas 23
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Sankcijos
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1. Komisija užtikrina, kad institucijų 
keitimasis informacija vyktų kaip 
įmanoma sklandžiau.
2. Jei valstybių narių institucijos nesilaiko 
11 straipsnyje nustatytų terminų, 
taikomos sankcijos iš sankcijų sąrašo, 
kurį Komisija parengia ir pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai. 

Or. de

Pakeitimas 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 4 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) tikslias informacijos, kuria turi būti 
keičiamasi pagal 15 straipsnio 1 dalį, 
kategorijas;

a) tikslias informacijos, kuria turi būti 
keičiamasi pagal 15 straipsnio 1 dalį, 
kategorijas, siekiant parengti išsamų 
informacijos sąrašą, kuris bus 
atnaujinamas du kartus per metus, kad 
būtų atsižvelgiama į naujus keitimosi 
informacija poreikius;

Or. en

Pakeitimas 25
Krišjānis Kariņš

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo tikslu jos gali naudotis 
kompiuterizuota sistema, jeigu šia sistema 
galima tvarkyti tokią informaciją.

Šiuo tikslu pageidautina naudotis 
kompiuterizuota sistema, jeigu šia sistema 
galima tvarkyti tokią informaciją.

Or. lv
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Pakeitimas 26
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Institucija, perdavusi kitai institucijai 
informaciją pagal 1 dalį, gali prašyti, kad 
kita institucija pateiktų pažangos stebėjimo 
veiksmų, kurių, remdamasi pateikta 
informacija, ėmėsi prašančioji valstybė 
narė, ataskaitą. Jeigu toks prašymas 
pateikiamas, kita institucija, nepažeisdama 
jos valstybėje narėje taikytinų slaptumo ir 
duomenų apsaugos taisyklių, kuo greičiau 
pateikia tokią ataskaitą su sąlyga, kad tuo 
jai nesudaroma neproporcinga 
administracinė našta.

2. Institucija, perdavusi kitai institucijai 
informaciją pagal 1 dalį, gali prašyti, kad 
kita institucija pateiktų pažangos stebėjimo 
veiksmų, kurių, remdamasi pateikta 
informacija, ėmėsi prašančioji valstybė 
narė, ataskaitą. Jei institucija perdavė 
informaciją apie tai, kad buvo atskleistas 
neįprastas, tačiau ekonominiu požiūriu 
reikšmingas pažeidimas, ji reikalauja 
pateikti pažangos stebėjimo veiksmų 
ataskaitą. Jeigu toks prašymas 
pateikiamas, kita institucija, nepažeisdama 
jos valstybėje narėje taikytinų slaptumo ir 
duomenų apsaugos taisyklių, kuo greičiau 
pateikia tokią ataskaitą su sąlyga, kad tuo 
jai nesudaroma neproporcinga 
administracinė našta.

Or. en

Pakeitimas 27
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) ūkinės veiklos vykdytojo vardas, 
pavardė (pavadinimas) ir adresas arba 
patalpų pavadinimas ir adresas;

b) ūkinės veiklos vykdytojo vardas, 
pavardė (pavadinimas) ir adresas arba 
patalpų pavadinimas ir adresas, arba, jei 
tai 1 dalies a punkto ii papunktyje 
nurodyti registruoti gavėjai, paslaugos, 
kurią patvirtino kompetentingos 
registracijos valstybės narės institucijos, 
teikimo adresas;
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai pasakyta, kad SEED sistemos registruotų gavėjų registre nurodytas 
adresas turi būti tas pats, kuriuo gavėjas gauna prekes pagal akcizų mokėjimo atidėjimo 
režimą.

Pakeitimas 28
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentinga institucija saugo 
informaciją apie akcizais apmokestinamų 
prekių gabenimą Sąjungoje ir 
19 straipsnyje nurodytuose nacionaliniuose 
registruose laikomus įrašus ne trumpiau 
kaip trejus metus nuo kalendorinių metų, 
kuriais prasidėjo gabenimas, pabaigos, kad 
tokią informaciją būtų galima panaudoti 
šiame reglamente numatytose procedūrose.
Kompiuterizuota sistema surinkta 
informacija toje sistemoje laikoma taip, 
kad būtų galima gauti ir toliau tvarkyti tą 
informaciją sistemoje, kai atsakoma į 
8 straipsnyje nurodytą prašymą pateikti 
informaciją.

1. Kiekvienos valstybės narės 
kompetentinga institucija saugo 
informaciją apie akcizais apmokestinamų 
prekių gabenimą Sąjungoje ir 
19 straipsnyje nurodytuose nacionaliniuose 
registruose laikomus įrašus daugiausia
trejus metus nuo kalendorinių metų, kuriais 
prasidėjo gabenimas, pabaigos, kad tokią 
informaciją būtų galima panaudoti šiame 
reglamente numatytose procedūrose.
Kompiuterizuota sistema surinkta 
informacija toje sistemoje laikoma taip, 
kad būtų galima gauti ir toliau tvarkyti tą 
informaciją sistemoje, kai atsakoma į 
8 straipsnyje nurodytą prašymą pateikti 
informaciją.

Or. de

Pakeitimas 29
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Pasibaigus taikomų duomenų laikymo 
laikotarpio galiojimui, valstybės narės arba

2. Pasibaigus taikomų duomenų laikymo 
laikotarpio galiojimui, valstybės narės 
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ištrina laikytų duomenų turinį, arba juos 
saugo archyve tokiu pavidalu, kad nebūtų 
galima nustatyti susijusio ūkinės veiklos 
vykdytojo arba vykdytojų.

ištrina laikytų duomenų turinį arba juos 
saugo archyve tokiu pavidalu, kad nebūtų 
galima nustatyti susijusio ūkinės veiklos 
vykdytojo arba vykdytojų, ne trumpiau 
kaip trejus metus ir ne ilgiau kaip dešimt 
metų.

Or. en

Pagrindimas

Taisyklėse nustatytas tik trejų metų laikotarpis, kuriam praėjus EMCS esantys duomenys turi 
būti ištrinami arba tampa neprieinami, per trumpas. Informacija turėtų būti saugoma bent 
penkerius metus, tačiau ne ilgiau kaip dešimt metų.

Pakeitimas 30
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus 
įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami 
dokumentai gali būti parengti bet kokia 
kalba, dėl kurios susitaria institucija, į 
kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija.
Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje 
įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, 
oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų 
kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu 
institucija, į kurią kreipiamasi, pagrindžia, 
kodėl reikia vertimo.

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus 
įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami 
dokumentai gali būti parengti bet kokia 
kalba, dėl kurios susitaria institucija, į 
kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija.
Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje 
įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, 
oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų 
kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu 
institucija, į kurią kreipiamasi, tinkamai
pagrindžia, kodėl reikia vertimo.

Or. en

Pagrindimas

Valstybių narių turėtų būti reikalaujama versti į visas oficialias kalbas. Tai neproporcinga 
administracinė našta kompetentingoms institucijoms.

Pakeitimas 31
Ildikó Gáll-Pelcz
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Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus 
įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami 
dokumentai gali būti parengti bet kokia 
kalba, dėl kurios susitaria institucija, į 
kurią kreipiamasi, ir prašančioji institucija.
Prašymų vertimas į valstybės narės, kurioje 
įsteigta institucija, į kurią kreipiamasi, 
oficialiąją kalbą arba vieną iš oficialiųjų 
kalbų prie tų prašymų pridedamas tik jeigu 
institucija, į kurią kreipiamasi, pagrindžia, 
kodėl reikia vertimo.

Pagalbos prašymai, įskaitant prašymus 
įteikti pranešimus, bei prie jų pridedami 
dokumentai gali būti parengti bet kokia 
kalba, dėl kurios iš anksto susitaria 
institucija, į kurią kreipiamasi, ir 
prašančioji institucija. Prašymų vertimas į 
valstybės narės, kurioje įsteigta institucija, 
į kurią kreipiamasi, oficialiąją kalbą arba 
vieną iš oficialiųjų kalbų prie tų prašymų 
pridedamas tik jeigu institucija, į kurią 
kreipiamasi, pagrindžia, kodėl reikia 
vertimo.

Or. hu

Pakeitimas 32
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali atsisakyti perduoti 
informaciją, jeigu prašančioji valstybė 
narė negali suteikti panašios informacijos 
dėl teisinių priežasčių.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės kompetentinga 
institucija gali atsisakyti perduoti 
informaciją, jeigu prašančioji valstybė narė 
negali suteikti panašios informacijos dėl 
teisinių priežasčių.

3. Valstybės narės, į kurią kreipiamasi,
kompetentinga institucija gali atsisakyti 
perduoti informaciją, jeigu prašančioji 
valstybė narė negali suteikti panašios 
informacijos dėl teisinių priežasčių.

Or. hu

Pakeitimas 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prašymas suteikti informaciją, kuri 
atskleistų komercinę, pramoninę arba 
profesinę paslaptį ar komercinį procesą 
arba kurios atskleidimas prieštarautų 
viešajai tvarkai, gali būti atmestas. 
Valstybės narės negali atsisakyti pateikti 
informacijos apie ūkinės veiklos vykdytoją 
vien tik dėl tos priežasties, kad šią 
informaciją turi bankas arba kita finansų 
įstaiga, paskirtasis asmuo arba asmuo, 
veikiantis kaip agentas arba patikėtinis, 
arba kadangi ji susijusi su nuosavybės 
teisėmis į juridinio asmens kapitalo dalį.

4. Prašymas suteikti informaciją, kuri, kaip 
galima įrodyti, atskleistų komercinę, 
pramoninę arba profesinę paslaptį ar 
komercinį procesą arba kurios atskleidimas 
prieštarautų viešajai tvarkai, gali būti 
atmestas. Valstybės narės negali atsisakyti 
pateikti informacijos apie ūkinės veiklos 
vykdytoją vien tik dėl tos priežasties, kad 
šią informaciją turi bankas arba kita 
finansų įstaiga, paskirtasis asmuo arba 
asmuo, veikiantis kaip agentas arba 
patikėtinis, arba kadangi ji susijusi su 
nuosavybės teisėmis į juridinio asmens 
kapitalo dalį.

Or. hu

Pakeitimas 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto informaciją teikiančios valstybės 
narės kompetentinga institucija leidžia
prašančiosios institucijos valstybei narei 
naudotis šia informacija kitais tikslais, 
jeigu pagal institucijos, į kurią kreipiamasi, 
valstybės narės teisės aktus informaciją 
toje valstybėje narėje galima naudoti 
panašiais tikslais.

Vis dėlto informaciją teikiančios valstybės 
narės kompetentinga institucija gali leisti
prašančiosios institucijos valstybei narei 
naudotis šia informacija kitais tikslais, 
jeigu pagal institucijos, į kurią kreipiamasi, 
valstybės narės teisės aktus informaciją 
toje valstybėje narėje galima naudoti
panašiais tikslais.

Or. hu

Pakeitimas 36
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiame reglamente nurodytam informacijos 
saugojimui ir keitimuisi ja taikomos 
nacionalinės nuostatos, kuriomis 
įgyvendinama Direktyva 95/64/EB.

Šiame reglamente nurodytam valstybių 
narių vykdomam asmens duomenų 
tvarkymui taikomos nacionalinės 
nuostatos, kuriomis įgyvendinama 
Direktyva 95/46/EB.

Or. en

Pakeitimas 37
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai valstybės narės kompetentinga 
institucija gauna informaciją iš trečiosios 
šalies, ta institucija gali perduoti
informaciją bet kurios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kurios gali 
būti suinteresuotos ją gauti, ir bet kuriuo 

1. Kai valstybės narės kompetentinga 
institucija gauna informaciją iš trečiosios 
šalies, ta institucija perduoda informaciją 
bet kurios valstybės narės 
kompetentingoms institucijoms, kurios gali 
būti suinteresuotos ją gauti, ir bet kuriuo 
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atveju – visoms toms institucijoms, kurios 
prašo tos informacijos, jei tai leidžiama 
pagal pagalbos susitarimus su ta konkrečia 
trečiąja šalimi. Kai tokia informacija yra 
reikšminga Sąjungai, tokiais pačiais kaip 
šio reglamento tikslais ji taip pat gali būti 
perduota Komisijai.

atveju – visoms toms institucijoms, kurios 
prašo tos informacijos, jei tai leidžiama 
pagal pagalbos susitarimus su ta konkrečia 
trečiąja šalimi. Kai tokia informacija yra 
reikšminga Sąjungai, tokiais pačiais kaip 
šio reglamento tikslais ji taip pat
perduodama Komisijai.

Or. en

Pakeitimas 38
Udo Bullmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu suinteresuota trečioji šalis teisiškai 
įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą 
surinkti akcizų teisės aktus pažeidžiančių 
sandorių neteisėtumą patvirtinančius 
įrodymus, pagal šį reglamentą gauta 
informacija gali būti perduota tai trečiajai 
šaliai, jei dėl to sutinka informaciją 
pateikusios kompetentingos institucijos, 
vadovaujantis jų nacionaline teise, tais 
pačiais tikslais, kuriais ši informacija buvo 
pateikta, ir laikantis Direktyvos 95/46/EB, 
visų pirma nuostatų dėl asmens duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims, bei 
nacionalinių teisinių priemonių, kuriomis 
įgyvendinama ši direktyva.

2. Jeigu suinteresuota trečioji šalis teisiškai 
įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą 
surinkti akcizų teisės aktus pažeidžiančių 
sandorių neteisėtumą patvirtinančius 
įrodymus, pagal šį reglamentą gauta 
informacija perduodama tai trečiajai šaliai, 
jei dėl to sutinka informaciją pateikusios 
kompetentingos institucijos, vadovaujantis 
jų nacionaline teise, tais pačiais tikslais, 
kuriais ši informacija buvo pateikta, ir 
laikantis Direktyvos 95/46/EB, visų pirma 
nuostatų dėl asmens duomenų perdavimo 
trečiosioms šalims, bei nacionalinių 
teisinių priemonių, kuriomis įgyvendinama 
ši direktyva.

Or. en

Pakeitimas 39
David Casa

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu suinteresuota trečioji šalis teisiškai 
įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą 
surinkti akcizų teisės aktus pažeidžiančių 
sandorių neteisėtumą patvirtinančius 
įrodymus, pagal šį reglamentą gauta 
informacija gali būti perduota tai trečiajai 
šaliai, jei dėl to sutinka informaciją 
pateikusios kompetentingos institucijos, 
vadovaujantis jų nacionaline teise, tais 
pačiais tikslais, kuriais ši informacija buvo 
pateikta, ir laikantis Direktyvos 95/46/EB,
visų pirma nuostatų dėl asmens duomenų 
perdavimo trečiosioms šalims, bei 
nacionalinių teisinių priemonių, kuriomis 
įgyvendinama ši direktyva.

2. Jeigu suinteresuota trečioji šalis teisiškai 
įsipareigojo suteikti pagalbą, reikalingą 
surinkti akcizų teisės aktus pažeidžiančių 
sandorių neteisėtumą patvirtinančius 
įrodymus, pagal šį reglamentą gauta 
informacija valstybės narės 
kompetentingos institucijos gali būti 
perduota tai trečiajai šaliai, jei dėl to 
sutinka informaciją pateikusios 
kompetentingos institucijos, vadovaujantis 
jų nacionaline teise, tais pačiais tikslais, 
kuriais ši informacija buvo pateikta, ir 
laikantis Direktyvos 95/46/EB, įskaitant 
nuostatas dėl asmens duomenų perdavimo 
trečiosioms šalims, bei nacionalinių 
teisinių priemonių, kuriomis įgyvendinama 
ši direktyva.

Or. en

Pakeitimas 40
Hans-Peter Martin

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Duomenų apsaugos tvarka, nustatyta 
28 straipsnyje, taip pat taikoma iš trečiųjų 
šalių gautai informacijai.

Or. de

Pakeitimas 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)



PE480.839v01-00 20/20 AM\891251LT.doc

LT

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Europos Komisija iki 2012 m. 
pabaigos pateikia Europos Parlamentui ir 
Tarybai ataskaitą dėl sukčiavimo akcizų 
srityje ir, jei tinka, šio reglamento 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norėdamos įvertinti šios administracinio 
bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą 
užtikrinant akcizų teisės aktų taikymą ir 
kovojant su akcizų slėpimu ir su akcizais 
susijusiu sukčiavimu, valstybės narės gali 
perduoti Komisijai bet kokią kitą turimą 
informaciją, nei 1 dalyje nurodyta 
informacija.

Norėdamos įvertinti šios administracinio 
bendradarbiavimo sistemos veiksmingumą 
užtikrinant akcizų teisės aktų taikymą ir 
kovojant su akcizų slėpimu ir su akcizais 
susijusiu sukčiavimu, valstybės narės
perduoda Komisijai bet kokią kitą turimą 
informaciją, nei 1 dalyje nurodyta 
informacija.

Or. en


