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Grozījums Nr. 7
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ar sankciju saraksta izveidi būtu 
jāpalīdz nodrošināt, ka informācijas 
apmaiņa starp iestādēm notiek, ievērojot 
termiņus, lai dalībvalstīs novērstu 
izvairīšanos no akcīzes nodokļu 
maksāšanas.

Or. de

Grozījums Nr. 8
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Atgriezeniskā saikne ir atbilstīgs 
līdzeklis, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
apmainītās informācijas kvalitātes 
uzlabošanu. Tādēļ jāievieš sistēma 
atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai.

(11) Atgriezeniskā saikne ir atbilstīgs 
līdzeklis, lai nodrošinātu nepārtrauktu 
apmainītās informācijas kvalitātes 
uzlabošanu un vienkāršotu birokrātiskās 
procedūras. Tādēļ jāievieš sistēma 
atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai.

Or. de

Grozījums Nr. 9
David Casa

Regulas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)



PE480.839v01-00 4/20 AM\891251LV.doc

LV

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14a) Personas dati, kurus apstrādā 
saskaņā ar šo regulu, būtu jāuzglabā ne
ilgāk, kā tas ir nepieciešams, un atbilstīgi 
piemērojamajiem dalībvalsts un 
Savienības tiesību aktiem.

Or. en

Grozījums Nr. 10
David Casa

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Šās regulas efektīvai piemērošanai var 
būt nepieciešams ierobežot dažu 
Direktīvā 95/46/EK noteikto tiesību un 
pienākumu darbības jomu, īpaši attiecībā 
uz 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 
21. pantā noteiktajām tiesībām, lai 
aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 
1. punkta e) apakšpunktā noteiktās 
intereses, paturot prātā dalībvalstu 
ieņēmumu potenciālos zaudējumus un to, 
cik svarīga šajā regulā noteiktā informācija 
ir efektīvai krāpšanas apkarošanai. 
Dalībvalstu pienākums ir piemērot šādus 
ierobežojumus nepieciešamā un 
proporcionālā apmērā.

(19) Šās regulas efektīvai piemērošanai var 
būt nepieciešams ierobežot dažu 
Direktīvā 95/46/EK noteikto tiesību un 
pienākumu darbības jomu, īpaši attiecībā 
uz 10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 
21. pantā noteiktajām tiesībām, lai 
aizsargātu minētās direktīvas 13. panta 
1. punkta e) apakšpunktā noteiktās 
intereses, paturot prātā dalībvalstu 
ieņēmumu potenciālos zaudējumus un to, 
cik svarīga šajā regulā noteiktā informācija 
ir efektīvai krāpšanas apkarošanai. 
Dalībvalstu pienākums ir piemērot šādus 
ierobežojumus nepieciešamā un 
proporcionālā apmērā. Tā kā ir jāsaglabā 
pierādījumi gadījumos, kad rodas 
aizdomas par fiskāliem pārkāpumiem vai 
krāpniecību, kā arī lai novērstu 
iejaukšanos veiktajā novērtējumā par 
atbilstību akcīzes nodokļu jomā 
pieņemtajiem tiesību aktiem, varētu būt 
nepieciešams ierobežot atbildīgo par datu 
apstrādi pienākumus un datu subjekta 
tiesības attiecībā uz informācijas 
sniegšanu, piekļuvi datiem un apstrādes 
operāciju publiskošanu, saskaņā ar šo 
regulu veicot personu datu apmaiņu.
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Or. en

Grozījums Nr. 11
David Casa

Regulas priekšlikums
20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šās regulas 8., 16., 19., 20., 21. un 
34. panta īstenošanai, Komisijai jāpiešķir 
īstenošanas pilnvaras. Šādas pilnvaras tiek 
izmantotas atbilstīgi Eiropas Parlamenta 
un Padomes 2011. gada 16. februāra 
Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

(20) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus 
šās regulas īstenošanai un lai raksturotu 
galvenās datu kategorijas, ar kurām var 
veikt apmaiņu saskaņā ar šo regulu, 
Komisijai jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. 
Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2011. gada 16. februāra 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri 
attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu.

Or. en

Grozījums Nr. 12
David Casa

Regulas priekšlikums
20.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(20a) Tādu personas datu apstrāde, kas 
attiecas uz noziedzīgiem nodarījumiem, 
sodāmību vai drošības pasākumiem, ir 
jāveic saskaņā ar Direktīvas 95/46/EK 
8. panta 5. punktu vai Regulas (EK
Nr. 45/2001 10. panta 5. punktu.

Or. en
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Grozījums Nr. 13
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir svarīgi uzraudzīt un novērtēt šās 
regulas darbību. Tādēļ jānosaka, ka 
dalībvalstīm jāvāc statistika un cita 
informācija un Komisijai jāgatavo regulāri 
pārskati.

(22) Ir svarīgi uzraudzīt un novērtēt šās 
regulas darbību. Tādēļ jānosaka, ka 
dalībvalstīm jāvāc statistikas dati un cita 
informācija un Komisijai jāgatavo regulāri 
pārskati. Dalībvalstu savāktie dati un 
Komisijas pārskati būtu jāiesniedz katru 
gadu un tiem jābūt pieejamiem gan 
Eiropas Parlamentam, gan Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 14
Olle Schmidt, David Casa

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Komisijai būtu jāizveido PVN un 
akcīzes nodokļu forums, kas būtu līdzīgs 
Kopējam iekšējo cenu noteikšanas 
forumam (JTPF) un kurā uzņēmumi 
varētu risināt jautājumus par uzņēmumu 
PVN un strīdus starp dalībvalstīm.

Or. en

Pamatojums

Nepieciešams izveidot efektīvu un pārredzamu tiesisku instrumentu — alternatīvu pārrobežu 
strīdu izšķiršanas līdzekli. Salīdzinājumā ar parastajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem 
alternatīvā strīdu izšķiršana nodrošina ātrāku un rentablāku strīdu risināšanu starp 
uzņēmējsabiedrībām vai starp uzņēmējsabiedrībām un galapatērētājiem.
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Grozījums Nr. 15
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katra dalībvalsts norīko kompetento 
iestādi, kura piemēro šo regulu. Tā informē 
Komisiju par iestādes norīkojumu un 
nekavējoties ziņo par turpmākām 
pārmaiņām.

1. Katra dalībvalsts norīko kompetento 
iestādi, kura piemēro šo regulu. Tā informē 
Komisiju par iestādes norīkojumu un piecu 
darbdienu laikā ziņo par turpmākām 
pārmaiņām.

Or. de

Grozījums Nr. 16
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Katra dalībvalsts norīko centrālo akcīzes 
koordinācijas biroju, kam deleģē galveno 
atbildību par saziņu ar pārējām 
dalībvalstīm administratīvās sadarbības 
jomā. Dalībvalsts par to informē Komisiju 
un pārējo dalībvalstu kompetentās iestādes.

Katra dalībvalsts norīko centrālo akcīzes 
koordinācijas biroju, kam deleģē galveno 
atbildību par saziņu ar pārējām 
dalībvalstīm administratīvās sadarbības 
jomā. Dalībvalsts piecu darbdienu laikā 
pēc norīkojuma saņemšanas par to 
informē Komisiju un pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes.

Or. de

Grozījums Nr. 17
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
6. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Centrālajam akcīzes koordinācijas 1. Centrālajam akcīzes koordinācijas 
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birojam ir galvenā atbildība par 
informācijas apmaiņu attiecībā uz akcīzes 
preču apriti, un jo īpaši tam ir galvenā 
atbildība, nodrošinot:

birojam ir galvenā atbildība par 
informācijas apmaiņu attiecībā uz akcīzes 
preču un pakalpojumu apriti. Jo īpaši tam 
ir galvenā atbildība, nodrošinot:

Or. de

Grozījums Nr. 18
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saņemot pieprasījuma iesniedzējas 
iestādes pieprasījumu, pieprasījuma 
saņēmēja iestāde paziņo informāciju, kas 
nepieciešama akcīzes nodokļu jomā 
pieņemto tiesību aktu pareizai 
piemērošanai, tostarp jebkādu informāciju, 
kas attiecas uz kādu konkrētu gadījumu vai 
konkrētiem gadījumiem, jo īpaši saistībā ar 
akcīzes preču apriti Savienībā.

1. Saņemot pieprasījuma iesniedzējas 
iestādes pieprasījumu, pieprasījuma 
saņēmēja iestāde paziņo informāciju, kas 
vajadzīga akcīzes nodokļu jomā pieņemto 
tiesību aktu pareizai piemērošanai, tostarp 
jebkādu informāciju, kas attiecas uz kādu 
konkrētu gadījumu vai konkrētiem 
gadījumiem, jo īpaši saistībā ar akcīzes 
preču un pakalpojumu apriti Savienībā.

Or. de

Grozījums Nr. 19
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. punktā minētais pieprasījums 
var ietvert pamatotu pieprasījumu veikt 
īpašu administratīvu izmeklēšanu. Ja 
pieprasījuma saņēmēja iestāde uzskata, ka 
administratīva izmeklēšana nav vajadzīga, 
tā tūlīt paziņo pieprasījuma iesniedzējai 
iestādei šāda lēmuma pamatojumu.

3. Šā panta 1. punktā minētais pieprasījums 
var ietvert pamatotu pieprasījumu veikt 
īpašu administratīvu izmeklēšanu.
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Or. en

Grozījums Nr. 20
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pieprasījuma saņēmēja iestāde var 
pieprasīt, lai pieprasījuma iesniedzēja 
iestāde sniedz pārskatu par turpmākām 
darbībām, ko pieprasījuma iesniedzēja 
dalībvalsts veikusi, pamatojoties uz sniegto 
informāciju. Ja šāds pieprasījums tiek 
izteikts, pieprasījuma iesniedzēja iestāde, 
neskarot savā dalībvalstī piemērojamos 
noteikumus par noslēpumu un datu 
aizsardzību, iespējami ātri nosūta šādu 
pārskatu, ja vien tas tai nerada 
nesamērīgu slogu.

5. Pieprasījuma saņēmēja iestāde var 
pieprasīt, lai pieprasījuma iesniedzēja 
iestāde sniedz pārskatu par turpmākām 
darbībām, ko pieprasījuma iesniedzēja 
dalībvalsts veikusi, pamatojoties uz sniegto 
informāciju. Ja šāds pieprasījums tiek 
izteikts, pieprasījuma iesniedzēja iestāde, 
neskarot savā dalībvalstī piemērojamos 
noteikumus par noslēpumu un datu 
aizsardzību, iespējami ātri nosūta šādu 
pārskatu.

Or. en

Grozījums Nr. 21
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
9. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja nav iespējams izmantot savstarpējās 
administratīvās palīdzības dokumentu, 
apmainīties ar ziņojumiem daļēji vai 
pilnībā var ar citiem līdzekļiem. Šādos 
ārkārtas gadījumos ziņojumiem pievieno 
paskaidrojumu, kādēļ nav bijis iespējams 
izmantot savstarpējās administratīvās 
palīdzības dokumentu.

4. Ja nav iespējams izmantot savstarpējās 
administratīvās palīdzības dokumentu, 
apmainīties ar ziņojumiem daļēji vai 
pilnībā var ar citiem līdzekļiem. Šādos 
ārkārtas gadījumos, ja pieprasījuma 
saņēmēja iestāde to uzskata par 
nepieciešamu, ziņojumiem pievieno 
paskaidrojumu, kādēļ nav bijis iespējams 
izmantot savstarpējās administratīvās 
palīdzības dokumentu.
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Or. lv

Pamatojums

Šāda prasība radītu papildu slogu jau tā apgrūtinošajai un laikietilpīgajai saziņai, kā arī vēl 
vairāk paildzinātu informācijas apmaiņu. Tādēļ nav vēlams šādu prasību ieviest par obligātu 
un jāļauj pieprasījuma saņēmējai iestādei izvērtēt šāda dokumenta lietderību attiecīgajā 
situācijā.

Grozījums Nr. 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pieprasījuma saņēmējai iestādei ir 
pienākums nodrošināt dokumentu 
oriģinālus tikai tad, ja šādi dokumenti ir 
nepieciešami pieprasījuma iesniedzējas 
iestādes norādītām vajadzībām un tas nav 
pretrunā tās dalībvalsts spēkā esošajiem 
tiesību aktiem, kurā atrodas pieprasījuma 
saņēmēja iestāde.

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. hu

Grozījums Nr. 23
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
11.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a pants
Sankcijas

1. Komisija nodrošina, ka informācijas 
apmaiņa starp iestādēm notiek, cik vien 
iespējams, bez traucējumiem. 
2. Ja dalībvalstu iestādes neievēro 
11. pantā noteiktos termiņus, piemēro 
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sankcijas, kuras uzskaitītas sankciju 
sarakstā, ko Komisija izveido un iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei.

Or. de

Grozījums Nr. 24
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
15. pants – 4. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) precīzas informācijas kategorijas, ar 
kurām jāveic apmaiņa atbilstīgi 15. panta 
1. punktam;

a) precīzas informācijas kategorijas, ar 
kurām jāveic apmaiņa atbilstīgi 15. panta 
1. punktam ar mērķi izveidot vispusīgu 
informācijas sarakstu, kuru atjauninās 
divas reizes gadā, lai to pielāgotu jaunām 
apmaiņas vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Krišjānis Kariņš

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šim nolūkam tās var izmantot datorizēto 
sistēmu, ja šī sistēma spēj apstrādāt šādu 
informāciju.

Šim nolūkam vēlams izmantot datorizēto 
sistēmu, ja šī sistēma spēj apstrādāt šādu 
informāciju.

Or. lv

Grozījums Nr. 26
Udo Bullmann
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Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Iestāde, kas atbilstīgi 1. punktam 
nosūtījusi informāciju citai iestādei, var 
pieprasīt, lai otra iestāde sniedz pārskatu 
par turpmākiem pasākumiem, kādus 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
veikusi, pamatojoties uz sniegto 
informāciju. Ja šāds pieprasījums tiek 
izteikts, otra iestāde, neskarot savā 
dalībvalstī piemērojamos noteikumus par 
noslēpumu un datu aizsardzību, iespējami 
ātri nosūta šādu pārskatu, ja vien tas tai 
nerada nesamērīgu slogu.

2. Iestāde, kas atbilstīgi 1. punktam 
nosūtījusi informāciju citai iestādei, var 
pieprasīt, lai otra iestāde sniedz pārskatu 
par turpmākajiem pasākumiem, kādus 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
veikusi, pamatojoties uz sniegto 
informāciju. Ja iestāde ir nosūtījusi 
informāciju pēc tam, kad konstatēts 
neparasts, bet ekonomiski nozīmīgs 
pārkāpums, iestāde pieprasa pārskatu par 
turpmāko rīcību. Ja šāds pieprasījums tiek 
izteikts, otra iestāde, neskarot savā 
dalībvalstī piemērojamos noteikumus par 
noslēpumu un datu aizsardzību, iespējami 
ātri nosūta šādu pārskatu, ja vien tas tai 
nerada nesamērīgu slogu.

Or. en

Grozījums Nr. 27
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
19. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) ekonomikas dalībnieka vai telpu 
nosaukums un adrese;

b) ekonomikas dalībnieka vai telpu 
nosaukums un adrese vai 1. punkta
a) apakšpunkta ii) daļā minētajiem 
reģistrētajiem saņēmējiem — tāda 
pakalpojuma saņemšanas adrese, ko 
apstiprinājusi reģistrācijas valsts 
kompetentā iestāde;

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidri jānorāda, ka reģistrētā saņēmēja reģistrētajai adresei SEED reģistrā ir jābūt tai 
pašai, kura norādīta preču saņemšanai saskaņā ar akcīzes nodokļu atlikšanas režīmu.
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Grozījums Nr. 28
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
21. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde 
saglabā informāciju par akcīzes preču apriti 
Savienībā un 19. pantā noteiktos ierakstus 
valstu reģistros vismaz trīs gadus pēc tā 
kalendārā gada beigām, kurā aprite 
sākusies, lai šo informāciju varētu izmantot 
šajā regulā noteiktajām procedūrām. 
Informācija, kas savākta, izmantojot 
datorizēto sistēmu, tiek glabāta šajā 
sistēmā tā, lai to varētu izgūt un turpmāk 
apstrādāt sistēmā, atbildot uz 8. pantā 
minēto informācijas pieprasījumu.

1. Katras dalībvalsts kompetentā iestāde 
saglabā informāciju par akcīzes preču apriti 
Savienībā un 19. pantā noteiktos ierakstus 
valstu reģistros ne ilgāk kā trīs gadus pēc 
tā kalendārā gada beigām, kurā aprite 
sākusies, lai šo informāciju varētu izmantot 
šajā regulā noteiktajām procedūrām.
Informācija, kas savākta, izmantojot 
datorizēto sistēmu, tiek glabāta šajā 
sistēmā tā, lai to varētu izgūt un turpmāk 
apstrādāt sistēmā, atbildot uz 8. pantā 
minēto informācijas pieprasījumu.

Or. de

Grozījums Nr. 29
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
21. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Piemērojamā datu saglabāšanas perioda 
beigās dalībvalstis vai nu dzēš turēto 
ierakstu saturu, vai arhivē ierakstus tā, lai 
nebūtu iespējams identificēt attiecīgo(-os) 
ekonomikas dalībnieku(-us).

2. Piemērojamā datu saglabāšanas perioda 
beigās dalībvalstis dzēš turēto ierakstu 
saturu vai vismaz trīs gadus, bet ne ilgāk 
kā desmit gadus arhivē ierakstus tā, lai 
nebūtu iespējams identificēt attiecīgo(-os) 
ekonomikas dalībnieku(-us).

Or. en

Pamatojums

Noteikumi, ar kuriem nodrošina, ka dati akcīzes preču aprites un kontroles sistēmā (EMCS) 
tiek dzēsti vai tie vairs nav pieejami pēc trijiem gadiem, paredz pārāk īsu termiņu.
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Informācija būtu jāglabā vismaz piecus gadus, bet ne ilgāk kā desmit gadus.

Grozījums Nr. 30
Olle Schmidt

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzības pieprasījumi, tostarp 
paziņošanas pieprasījumi, un pievienotie 
dokumenti var būt jebkurā valodā, par ko 
vienojušās pieprasījuma iesniedzēja iestāde 
un pieprasījuma saņēmēja iestāde. 
Pieprasījumā norāda nepieciešamību 
pievienot tulkojumu tās dalībvalsts 
oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām 
valodām, kurā ir pieprasījuma saņēmēja 
iestāde, ja pieprasījuma saņēmēja iestāde 
pamato, kāpēc tulkojums ir vajadzīgs.

Palīdzības pieprasījumi, tostarp 
paziņošanas pieprasījumi, un pievienotie 
dokumenti var būt jebkurā valodā, par ko 
vienojušās pieprasījuma iesniedzēja iestāde 
un pieprasījuma saņēmēja iestāde. 
Pieprasījumā norāda nepieciešamību 
pievienot tulkojumu tās dalībvalsts 
oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām 
valodām, kurā ir pieprasījuma saņēmēja 
iestāde, ja pieprasījuma saņēmēja iestāde 
sniedz pieņemamu pamatojumu, kāpēc 
tulkojums ir vajadzīgs.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāprasa dalībvalstīm nodrošināt tulkojumu visās oficiālajās valodās. Kompetentajām 
iestādēm šis ir nesamērīgs administratīvais slogs.

Grozījums Nr. 31
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Palīdzības pieprasījumi, tostarp 
paziņošanas pieprasījumi, un pievienotie 
dokumenti var būt jebkurā valodā, par ko 
vienojušās pieprasījuma iesniedzēja iestāde 
un pieprasījuma saņēmēja iestāde. 
Pieprasījumā norāda nepieciešamību 
pievienot tulkojumu tās dalībvalsts 

Palīdzības lūgumi, tostarp paziņošanas 
lūgumi, un pievienotie dokumenti var būt 
jebkurā valodā, par ko iepriekš vienojušās 
lūguma iesniedzēja iestāde un lūguma 
saņēmēja iestāde. Pieprasījumā norāda 
nepieciešamību pievienot tulkojumu tās 
dalībvalsts oficiālajā valodā vai vienā no 
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oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām 
valodām, kurā ir pieprasījuma saņēmēja 
iestāde, ja pieprasījuma saņēmēja iestāde 
pamato, kāpēc tulkojums ir vajadzīgs.

oficiālajām valodām, kurā ir pieprasījuma 
saņēmēja iestāde, ja pieprasījuma saņēmēja 
iestāde pamato, kāpēc tulkojums ir 
vajadzīgs.

Or. hu

Grozījums Nr. 32
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
atteikties nosūtīt informāciju, ja 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
juridisku iemeslu dēļ nevar sniegt līdzīgu 
informāciju.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 33
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
25. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde var 
atteikties nosūtīt informāciju, ja 
pieprasījuma iesniedzēja dalībvalsts 
juridisku iemeslu dēļ nevar sniegt līdzīgu 
informāciju.

3. Pieprasījuma saņēmējas dalībvalsts 
kompetentā iestāde var atteikties sniegt 
informāciju, ja lūguma iesniedzēja 
dalībvalsts juridisku iemeslu dēļ nevar 
sniegt līdzīgu informāciju.

Or. hu

Grozījums Nr. 34
Ildikó Gáll-Pelcz
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Regulas priekšlikums
25. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Informāciju var atteikties sniegt, ja tā 
izpaustu komercnoslēpumu, rūpniecisku 
vai dienesta noslēpumu vai komercprocesu 
vai ja informācijas izpaušana varētu būt 
pretrunā valsts politikai. Dalībvalstis nevar 
atteikties sniegt informāciju par 
ekonomikas dalībnieku tikai tāpēc, ka šāda 
informācija ir bankai vai citai finanšu 
iestādei, ieceltai personai vai personai, kas 
darbojas kā aģents vai kā uzticības persona, 
vai šāda informācija ir saistīta ar piederošu 
līdzdalību juridiskā personā.

4. Informāciju var atteikties sniegt, ja tā 
neapšaubāmi izpaustu komercnoslēpumu, 
rūpniecisku vai dienesta noslēpumu vai 
komercprocesu vai ja informācijas 
izpaušana varētu apdraudēt sabiedrisko 
kārtību. Dalībvalstis nevar atteikties sniegt 
informāciju par ekonomikas dalībnieku 
tikai tāpēc, ka šāda informācija ir bankai 
vai citai finanšu iestādei, ieceltai personai 
vai personai, kas darbojas kā aģents vai kā 
uzticības persona, vai šāda informācija ir 
saistīta ar piederošu līdzdalību juridiskā 
personā.

Or. hu

Grozījums Nr. 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Regulas priekšlikums
28. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kura sniedz informāciju, atļauj to izmantot 
citiem mērķiem pieprasījuma iesniedzējas 
iestādes dalībvalstī, ja pieprasījuma 
saņēmējas iestādes dalībvalsts tiesību akti 
ļauj informāciju izmantot līdzīgiem 
mērķiem.

Tomēr tās dalībvalsts kompetentā iestāde, 
kura sniedz informāciju, var atļaut to 
izmantot citiem mērķiem pieprasījuma 
iesniedzējas iestādes dalībvalstī, ja 
pieprasījuma saņēmējas iestādes dalībvalsts 
tiesību akti ļauj informāciju izmantot 
līdzīgiem mērķiem.

Or. hu

Grozījums Nr. 36
David Casa

Regulas priekšlikums
28. pants – 4. punkts – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajā regulā minētās informācijas 
glabāšanu un apmaiņu dalībvalstis veic 
atbilstīgi valsts tiesību aktiem, ar kuriem 
tiek īstenota Direktīva 95/46/EK.

Šajā regulā minēto personas datu apstrādi
dalībvalstis veic atbilstīgi valsts tiesību 
aktiem, ar kuriem tiek īstenota 
Direktīva 95/46/EK.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kad dalībvalsts kompetentā iestāde 
saņem informāciju no trešas valsts, tā var 
nodot šo informāciju ikvienas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurām varētu būt 
interese par šādu informāciju, un ikvienā 
gadījumā nodod šo informāciju visu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras 
pieprasa šādu informāciju, ja tas ir atļauts 
nolīgumos par palīdzību, kuri noslēgti ar 
iesaistīto trešo valsti. Šādu informāciju var
arī nodot Komisijai, ja šāda informācija ir 
Savienības interesēs, regulā noteiktajām 
vajadzībām.

1. Kad dalībvalsts kompetentā iestāde 
saņem informāciju no trešas valsts, tā 
nodod šo informāciju ikvienas dalībvalsts 
kompetentajām iestādēm, kurām varētu būt 
interese par šādu informāciju, un ikvienā 
gadījumā nodod šo informāciju visu 
dalībvalstu kompetentajām iestādēm, kuras 
pieprasa šādu informāciju, ja tas ir atļauts 
nolīgumos par palīdzību, kuri noslēgti ar 
iesaistīto trešo valsti. Šādu informāciju arī 
nodod Komisijai, ja šāda informācija ir 
Savienības interesēs, regulā noteiktajām 
vajadzībām.

Or. en

Grozījums Nr. 38
Udo Bullmann

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja iesaistītā trešā valsts izteikusi 
juridisku apņemšanos sniegt palīdzību, kas 

2. Ja iesaistītā trešā valsts izteikusi 
juridisku apņemšanos sniegt palīdzību, kas 
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tiek lūgta, vācot apliecinājumus par tādiem 
neregulāri veiktiem darījumiem, kuri 
izrādās pretrunā akcīzes nodokļu jomā 
pieņemtajiem tiesību aktiem, tad 
informāciju, kas iegūta atbilstīgi šai 
regulai, var sniegt šādai trešai valstij, ja 
tam piekrīt kompetentās iestādes, kas 
nodrošinājušas informāciju, atbilstīgi 
attiecīgo valstu tiesību aktiem, tādām 
pašām vajadzībām, kādām informācija 
tikusi nodrošināta, un atbilstīgi 
Direktīvai 95/46/EK, jo īpaši noteikumiem 
par personas datu sūtīšanu trešām valstīm, 
un valstu tiesību aktiem, ar kuriem tiek 
īstenota minētā direktīva.

tiek lūgta, vācot apliecinājumus par tādiem 
neregulāri veiktiem darījumiem, kuri 
izrādās pretrunā akcīzes nodokļu jomā 
pieņemtajiem tiesību aktiem, tad 
informāciju, kas iegūta atbilstīgi šai 
regulai, sniedz šādai trešai valstij, ja tam 
piekrīt kompetentās iestādes, kas 
nodrošinājušas informāciju, atbilstīgi 
attiecīgo valstu tiesību aktiem, tādām 
pašām vajadzībām, kādām informācija 
tikusi nodrošināta, un atbilstīgi 
Direktīvai 95/46/EK, jo īpaši noteikumiem 
par personas datu sūtīšanu trešām valstīm, 
un valstu tiesību aktiem, ar kuriem tiek 
īstenota minētā direktīva.

Or. en

Grozījums Nr. 39
David Casa

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja iesaistītā trešā valsts izteikusi 
juridisku apņemšanos sniegt palīdzību, kas 
tiek lūgta, vācot apliecinājumus par tādiem 
neregulāri veiktiem darījumiem, kuri 
izrādās pretrunā akcīzes nodokļu jomā 
pieņemtajiem tiesību aktiem, tad 
informāciju, kas iegūta atbilstīgi šai 
regulai, var sniegt šādai trešai valstij, ja 
tam piekrīt kompetentās iestādes, kas 
nodrošinājušas informāciju, atbilstīgi 
attiecīgo valstu tiesību aktiem, tādām 
pašām vajadzībām, kādām informācija 
tikusi nodrošināta, un atbilstīgi 
Direktīvai 95/46/EK, jo īpaši noteikumiem 
par personas datu sūtīšanu trešām valstīm, 
un valstu tiesību aktiem, ar kuriem tiek 
īstenota minētā direktīva.

2. Ja iesaistītā trešā valsts izteikusi 
juridisku apņemšanos sniegt palīdzību, kas 
tiek lūgta, vācot apliecinājumus par tādiem 
neregulāri veiktiem darījumiem, kuri 
izrādās pretrunā akcīzes nodokļu jomā 
pieņemtajiem tiesību aktiem, tad 
informāciju, kas iegūta atbilstīgi šai 
regulai, dalībvalsts kompetentā iestāde var 
sniegt šādai trešai valstij, ja tam piekrīt 
kompetentās iestādes, kas nodrošinājušas 
informāciju, atbilstīgi attiecīgo valstu 
tiesību aktiem, tādām pašām vajadzībām, 
kādām informācija tikusi nodrošināta, un 
atbilstīgi Direktīvai 95/46/EK, cita starpā 
noteikumiem par personas datu sūtīšanu 
trešām valstīm, un valstu tiesību aktiem, ar 
kuriem tiek īstenota minētā direktīva.

Or. en
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Grozījums Nr. 40
Hans-Peter Martin

Regulas priekšlikums
33. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 28. pantā paredzētos datu 
aizsardzības pārvaldības noteikumus 
piemēro arī attiecībā uz informāciju no 
trešām valstīm.

Or. de

Grozījums Nr. 41
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija līdz 2012. gada beigām 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
iesniedz ziņojumu par krāpšanas 
novēršanu akcīzes nodokļu jomā un 
vajadzības gadījumā — šīs regulas 
grozījumus.

Or. en

Grozījums Nr. 42
Philippe Lamberts
Verts/ALE grupas vārdā

Regulas priekšlikums
34. pants – 2. punkts – 2. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lai novērtētu, cik efektīvi administratīvās 
sadarbības sistēma veicina akcīzes nodokļu 
jomā pieņemto tiesību aktu piemērošanu un 
apkaro izvairīšanos no nodokļiem un 
krāpšanu saistībā ar akcīzes nodokļiem, 
dalībvalstis var paziņot Komisijai visu 
veidu pieejamo informāciju, kas nav šā 
punkta pirmajā daļā minētā informācija.

Lai novērtētu, cik efektīvi administratīvās 
sadarbības sistēma veicina akcīzes nodokļu 
jomā pieņemto tiesību aktu piemērošanu un 
apkaro izvairīšanos no nodokļiem un 
krāpšanu saistībā ar akcīzes nodokļiem, 
dalībvalstis paziņo Komisijai visu veidu 
pieejamo informāciju, kas nav šā punkta 
pirmajā daļā minētā informācija.

Or. en


