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Poprawka 7
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Katalog sankcji powinien przyczynić 
się do zagwarantowania terminowej 
wymiany informacji między organami w 
celu zapobiegania oszustwom w zakresie 
podatków konsumpcyjnych w państwach 
członkowskich.

Or. de

Poprawka 8
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Informacje zwrotne są odpowiednim 
sposobem umożliwiającym stałą poprawę 
jakości wymienianych informacji. W 
związku z tym należy stworzyć ramy dla 
przekazywania informacji zwrotnych.

(11) Informacje zwrotne są odpowiednim 
sposobem umożliwiającym stałą poprawę 
jakości wymienianych informacji oraz 
uproszczenie procedur biurokratycznych. 
W związku z tym należy stworzyć ramy 
dla przekazywania informacji zwrotnych.

Or. de

Poprawka 9
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Dane osobowe przetwarzane 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem 
należy przechowywać jedynie tak długo, 
jak to konieczne, zgodnie z 
obowiązującym prawem krajowym i 
unijnym.

Or. en

Poprawka 10
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) Do celów skutecznego stosowania 
niniejszego rozporządzenia może okazać 
się konieczne ograniczenie zakresu 
niektórych praw i obowiązków 
ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE, 
zwłaszcza praw określonych w art. 10, art. 
11 ust. 1, art. 12 i 21, dla ochrony 
interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 
lit. e) tej dyrektywy, mając na uwadze 
ewentualną utratę dochodu przez państwa 
członkowskie oraz kluczowego znaczenia 
informacji będących przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia dla 
skuteczności walki z nadużyciami. Należy 
zobowiązać państwa członkowskie do 
zastosowania wskazanych zwolnień w 
stopniu, w którym są one niezbędne i 
proporcjonalne.

(19) Do celów skutecznego stosowania 
niniejszego rozporządzenia może okazać 
się konieczne ograniczenie zakresu 
niektórych praw i obowiązków 
ustanowionych w dyrektywie 95/46/WE, 
zwłaszcza praw określonych w art. 10, art. 
11 ust. 1, art. 12 i 21, dla ochrony 
interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 
lit. e) tej dyrektywy, mając na uwadze 
ewentualną utratę dochodu przez państwa 
członkowskie oraz kluczowego znaczenia 
informacji będących przedmiotem 
niniejszego rozporządzenia dla 
skuteczności walki z nadużyciami. Należy 
zobowiązać państwa członkowskie do 
zastosowania wskazanych zwolnień w 
stopniu, w którym są one niezbędne i 
proporcjonalne. Mając na względzie 
potrzebę zachowania dowodów w 
przypadkach podejrzeń o nadużycia lub 
nieprawidłowości podatkowe oraz 
potrzebę uniknięcia utrudnień dla 
prawidłowej oceny zgodności z przepisami 
akcyzowymi, konieczne może być 
ograniczenie obowiązków administratora 
danych oraz praw osób, których dane 
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dotyczą, w odniesieniu do dostarczania 
informacji, dostępu do danych i 
podawania do wiadomości publicznej 
operacji przetwarzania danych podczas 
wymiany danych osobowych na mocy 
niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 11
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania art. 8, 16, 19, 20, 21 
i 34 niniejszego rozporządzenia, 
uprawnienia wykonawcze powinno się 
przekazać Komisji. Te uprawnienia 
powinno się wykonywać zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 
lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i 
zasady ogólne dotyczące trybu kontroli 
przez państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez 
Komisję11.

(20) W celu zapewnienia jednolitych 
warunków stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz w celu określenia 
głównych kategorii danych, jakie mogą 
być przedmiotem wymiany między 
państwami członkowskimi na mocy 
niniejszego rozporządzenia, uprawnienia 
wykonawcze powinno się przekazać 
Komisji. Te uprawnienia powinno się 
wykonywać zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) nr 182/2011 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 
2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady 
ogólne dotyczące trybu kontroli przez 
państwa członkowskie wykonywania 
uprawnień wykonawczych przez 
Komisję11.

Or. en

Poprawka 12
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Przetwarzanie danych osobowych 
dotyczących przestępstw, wyroków 
skazujących za przestępstwa lub środków 
bezpieczeństwa odbywa się zgodnie z art. 8 
ust. 5 dyrektywy 95/46/WE lub art. 10 ust. 
5 rozporządzenia (WE) nr 45/2001.

Or. en

Poprawka 13
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Funkcjonowanie niniejszego 
rozporządzenia należy monitorować i 
poddawać ocenie. W związku z tym należy 
wprowadzić przepis nakazujący 
gromadzenie danych statystycznych i 
innych informacji przez państwa 
członkowskie oraz regularne sporządzanie 
sprawozdań przez Komisję.

(22) Funkcjonowanie niniejszego 
rozporządzenia należy monitorować i 
poddawać ocenie. W związku z tym należy 
wprowadzić przepis nakazujący 
gromadzenie danych statystycznych i 
innych informacji przez państwa 
członkowskie oraz regularne sporządzanie 
sprawozdań przez Komisję. Dane 
gromadzone przez państwa członkowskie i 
sprawozdania Komisji powinny być 
udostępniane raz w roku oraz 
przedkładane zarówno Parlamentowi 
Europejskiemu, jak i Radzie.

Or. de

Poprawka 14
Olle Schmidt, David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Komisja powinna ustanowić nowe 
forum ds. VAT i akcyzy, na wzór 
wspólnego forum UE ds. cen 
transferowych, w ramach którego firmy 
mogą omawiać kwestie związane z 
podatkiem VAT dla przedsiębiorstw oraz 
spory między państwami członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest stworzenie wydajnego i przejrzystego instrumentu prawnego służącego 
alternatywnemu rozstrzyganiu sporów transgranicznych. W porównaniu ze zwykłymi 
środkami prawnymi alternatywne rozstrzyganie sporów jest szybszym i bardziej opłacalnym 
sposobem rozwiązania konfliktów między przedsiębiorstwami lub między przedsiębiorstwami 
a klientami końcowymi. 

Poprawka 15
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, w imieniu którego ma być 
stosowane niniejsze rozporządzenie. 
Państwo członkowskie niezwłocznie
informuje Komisję o wyznaczeniu 
właściwego organu oraz o wszelkich 
późniejszych jego zmianach.

1. Każde państwo członkowskie wyznacza 
właściwy organ, w imieniu którego ma być 
stosowane niniejsze rozporządzenie. 
Państwo członkowskie w ciągu pięciu dni 
roboczych informuje Komisję o 
wyznaczeniu właściwego organu oraz o 
wszelkich późniejszych jego zmianach.

Or. de

Poprawka 16
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit pierwszy



PE480.839v01-00 8/21 AM\891251PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie wyznacza 
centralne biuro łącznikowe ds. akcyzy, 
któremu przekazuje się główne obowiązki 
w zakresie kontaktów z innymi państwami 
członkowskimi w obszarze współpracy 
administracyjnej. Państwo członkowskie 
informuje o tym Komisję oraz właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich.

Każde państwo członkowskie wyznacza 
centralne biuro łącznikowe ds. akcyzy, 
któremu przekazuje się główne obowiązki 
w zakresie kontaktów z innymi państwami 
członkowskimi w obszarze współpracy 
administracyjnej. Państwo członkowskie 
informuje o tym Komisję oraz właściwe 
organy pozostałych państw członkowskich 
w ciągu pięciu dni roboczych od dnia 
wyznaczenia biura łącznikowego.

Or. de

Poprawka 17
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Do głównych zadań centralnego biura 
łącznikowego ds. akcyzy należy wymiana 
informacji o przemieszczaniu wyrobów 
akcyzowych, a w szczególności
zapewnianie:

1. Do głównych zadań centralnego biura 
łącznikowego ds. akcyzy należy wymiana 
informacji o przemieszczaniu wyrobów i 
usług akcyzowych. W szczególności jest 
ono odpowiedzialne za:

Or. de

Poprawka 18
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Na wniosek organu wnioskującego 
organ współpracujący przekazuje 
informacje niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego stosowania przepisów 

1. Na wniosek organu wnioskującego 
organ współpracujący przekazuje 
informacje niezbędne do zapewnienia 
prawidłowego stosowania przepisów 
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akcyzowych, w tym wszelkie informacje 
odnoszące się do konkretnego przypadku 
lub przypadków, w szczególności w 
zakresie przemieszczania wyrobów 
akcyzowych w ramach Unii.

akcyzowych, w tym wszelkie informacje 
odnoszące się do konkretnego przypadku 
lub przypadków, w szczególności w 
zakresie przemieszczania wyrobów i usług 
akcyzowych w ramach Unii.

Or. de

Poprawka 19
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 
zawierać uzasadniony wniosek o 
przeprowadzenie szczególnego 
postępowania administracyjnego. Jeżeli 
organ współpracujący zadecyduje, że 
żadne postępowanie administracyjne nie 
jest konieczne, niezwłocznie informuje 
organ wnioskujący o przyczynach swojej 
decyzji.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może 
zawierać uzasadniony wniosek o 
przeprowadzenie szczególnego 
postępowania administracyjnego.

Or. en

Poprawka 20
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Organ współpracujący może zwrócić się 
do organu wnioskującego z wnioskiem o 
dostarczenie sprawozdania na temat 
czynności następczych podjętych przez 
wnioskujące państwo członkowskie na 
podstawie dostarczonych informacji. W 

5. Organ współpracujący może zwrócić się 
do organu wnioskującego z wnioskiem o 
dostarczenie sprawozdania na temat 
czynności następczych podjętych przez 
wnioskujące państwo członkowskie na 
podstawie dostarczonych informacji. W 
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przypadku wystosowania takiego wniosku 
organ wnioskujący, bez uszczerbku dla 
zasad dotyczących zachowania tajemnicy i 
ochrony danych mających zastosowanie w 
jego państwie, przesyła takie sprawozdanie 
tak szybko, jak to możliwe, pod 
warunkiem że nie stanowi to dla niego 
nadmiernego obciążenia.

przypadku wystosowania takiego wniosku 
organ wnioskujący, bez uszczerbku dla 
zasad dotyczących zachowania tajemnicy i 
ochrony danych mających zastosowanie w 
jego państwie, przesyła takie sprawozdanie 
tak szybko, jak to możliwe.

Or. en

Poprawka 21
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W przypadku, w którym zastosowanie 
dokumentu wzajemnej pomocy 
administracyjnej jest niepraktyczne, 
wymiana komunikatów może zostać 
przeprowadzona w całości lub w części 
przy wykorzystaniu innych środków. W 
takich wyjątkowych przypadkach do 
komunikatu dołącza się wyjaśnienie, 
dlaczego zastosowanie dokumentu 
wzajemnej pomocy administracyjnej 
okazało się niepraktyczne.

4. W przypadku, w którym zastosowanie 
dokumentu wzajemnej pomocy 
administracyjnej jest niepraktyczne, 
wymiana komunikatów może zostać 
przeprowadzona w całości lub w części 
przy wykorzystaniu innych środków. W 
takich wyjątkowych przypadkach – jeżeli 
organ współpracujący uzna to za 
konieczne – do komunikatu dołącza się 
wyjaśnienie, dlaczego zastosowanie 
dokumentu wzajemnej pomocy 
administracyjnej okazało się
niepraktyczne.

Or. lv

Uzasadnienie

Taki wymóg wprowadziłby dodatkowe obciążenie, choćby tylko z powodu kłopotliwej i 
czasochłonnej korespondencji, a jednocześnie jeszcze bardziej wydłużyłby wymianę 
informacji. Niewskazane zatem jest nadanie temu wymogowi obowiązkowego charakteru: 
lepiej byłoby, gdyby współpracujący organ mógł ocenić stosowność dokumentu w konkretnej 
sytuacji.
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Poprawka 22
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ współpracujący zobowiązuje się 
do udostępnienia oryginałów dokumentów 
jedynie wówczas, gdy są one niezbędne do 
celów organu wnioskującego i jeżeli nie 
jest to sprzeczne z przepisami 
obowiązującymi w państwie 
członkowskim, w którym ma siedzibę 
organ współpracujący.

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. hu

Poprawka 23
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 a
Sankcje

(1) Komisja dba o to, aby wymiana 
informacji między organami odbywała się 
jak najsprawniej.
(2) Jeżeli organy państw członkowskich 
nie przestrzegają terminów określonych w 
art. 11, stosuje się sankcje ujęte w 
katalogu sankcji, który zostanie 
opracowany przez Komisję oraz 
przedstawiony Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie. 

Or. de
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Poprawka 24
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dokładnych kategorii informacji 
wymienianych na podstawie art. 15 ust. 1;

a) dokładnych kategorii informacji 
wymienianych na podstawie art. 15 ust. 1 
w celu stworzenia pełnej listy informacji, 
która będzie aktualizowana dwa razy do 
roku, aby dostosować ją do nowych 
potrzeb w zakresie wymiany;

Or. en

Poprawka 25
Krišjānis Kariņš

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu organy te mogą korzystać z 
systemu komputerowego, jeżeli jest on 
odpowiedni do przetwarzania takich 
informacji.

W tym celu wskazane jest skorzystanie z 
systemu komputerowego, jeżeli jest on 
odpowiedni do przetwarzania takich 
informacji.

Or. lv

Poprawka 26
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Organ, który zgodnie z ust. 1 przekazał 
informacje innemu organowi, może 
zwrócić się do tego organu o 

2. Organ, który zgodnie z ust. 1 przekazał 
informacje innemu organowi, może 
zwrócić się do tego organu o 
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przedstawienie sprawozdania z działań 
podjętych przez wnioskujące państwo 
członkowskie na podstawie dostarczonych 
informacji. W przypadku wystosowania 
odpowiedniego wniosku, drugi organ, nie 
naruszając przepisów dotyczących 
poufności i ochrony danych mających 
zastosowanie w jego państwie 
członkowskim, wysyła tak szybko, jak to 
możliwe takie sprawozdanie, pod 
warunkiem że nie stanowi to dla niego 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

przedstawienie sprawozdania z działań 
podjętych przez wnioskujące państwo 
członkowskie na podstawie dostarczonych 
informacji. Jeżeli organ ten przekazał 
informacje w następstwie wykrycia 
niecodziennej, lecz znaczącej pod 
względem ekonomicznym 
nieprawidłowości, organ ten zwraca się o 
takie sprawozdanie dotyczące działań 
następczych. W przypadku wystosowania 
odpowiedniego wniosku, drugi organ, nie 
naruszając przepisów dotyczących 
poufności i ochrony danych mających 
zastosowanie w jego państwie 
członkowskim, wysyła tak szybko, jak to 
możliwe takie sprawozdanie, pod 
warunkiem że nie stanowi to dla niego 
nadmiernego obciążenia 
administracyjnego.

Or. en

Poprawka 27
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
przedsiębiorcy lub obiektu;

b) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
przedsiębiorcy lub obiektu lub – w 
przypadku zarejestrowanych odbiorców, o 
których mowa w ust. 1 lit. a) pkt (ii) –
adres do doręczeń zatwierdzony przez 
właściwe organy państwa członkowskiego 
rejestracji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie określić, że adres wprowadzony w rejestrze SEED dla zarejestrowanego 
odbiorcy musi być taki sam jak adres, na który otrzymuje towary w ramach procedury 
zawieszenia poboru akcyzy.
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Poprawka 28
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego przechowuje informacje 
dotyczące przemieszczania wyrobów 
akcyzowych w ramach Unii oraz 
dokumenty zawarte w rejestrach krajowych 
określonych w art. 19 przez co najmniej
trzy lata od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym rozpoczęło się 
przemieszczenie, tak aby informacje te 
mogły być wykorzystywane do celów 
procedur przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Informacje gromadzone za 
pośrednictwem systemu komputerowego są 
w nim przechowywane w sposób 
umożliwiający ich pobranie i dalsze 
przetwarzanie w ramach systemu w celu 
odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
informacji, o którym mowa w art. 8.

1. Właściwy organ każdego państwa 
członkowskiego przechowuje informacje 
dotyczące przemieszczania wyrobów 
akcyzowych w ramach Unii oraz 
dokumenty zawarte w rejestrach krajowych 
określonych w art. 19 przez maksymalnie
trzy lata od zakończenia roku 
kalendarzowego, w którym rozpoczęło się 
przemieszczenie, tak aby informacje te 
mogły być wykorzystywane do celów 
procedur przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu. Informacje gromadzone za 
pośrednictwem systemu komputerowego są 
w nim przechowywane w sposób 
umożliwiający ich pobranie i dalsze 
przetwarzanie w ramach systemu w celu 
odpowiedzi na wniosek o udzielenie 
informacji, o którym mowa w art. 8.

Or. de

Poprawka 29
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 21 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Na koniec mającego zastosowanie 
okresu przechowywania danych państwa 
członkowskie usuwają treść 
przechowywanych dokumentów lub 
archiwizują je w formie, która 
uniemożliwia ustalenie tożsamości 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, 

2. Na koniec mającego zastosowanie 
okresu przechowywania danych państwa 
członkowskie usuwają treść 
przechowywanych dokumentów lub 
archiwizują je w formie, która 
uniemożliwia ustalenie tożsamości 
przedsiębiorcy lub przedsiębiorców, 
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których dotyczą. których dotyczą, na okres co najmniej 
trzech lat i maksymalnie dziesięciu lat.

Or. en

Uzasadnienie

Okres trzech lat, po którym dane w EMCS mają zostać usunięte lub dostęp do nich powinien 
zostać uniemożliwiony, jest zbyt krótki. Informacje należy przechowywać przez co najmniej 
pięć lat, lecz nie dłużej niż dziesięć lat.

Poprawka 30
Olle Schmidt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o udzielenie pomocy, w tym 
wnioski o powiadomienie, oraz załączone 
dokumenty można sporządzać w 
dowolnym języku uzgodnionym przez 
organ współpracujący i organ wnioskujący. 
Do wniosków wymaga się dołączenia 
tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
organ współpracujący, tylko w przypadku, 
w którym organ współpracujący 
przedstawi uzasadnienie wyjaśniające 
potrzebę wykonania tłumaczenia.

Wnioski o udzielenie pomocy, w tym 
wnioski o powiadomienie, oraz załączone 
dokumenty można sporządzać w 
dowolnym języku uzgodnionym przez 
organ współpracujący i organ wnioskujący. 
Do wniosków wymaga się dołączenia 
tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
organ współpracujący, tylko w przypadku 
gdy organ współpracujący przedstawi 
rozsądne uzasadnienie wyjaśniające 
potrzebę wykonania tłumaczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wymagać od państw członkowskich zapewnienia tłumaczeń na wszystkie języki 
urzędowe. Jest to niewspółmierne obciążenie administracyjne dla właściwych organów.

Poprawka 31
Ildikó Gáll-Pelcz
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wnioski o udzielenie pomocy, w tym 
wnioski o powiadomienie, oraz załączone 
dokumenty można sporządzać w 
dowolnym języku uzgodnionym przez 
organ współpracujący i organ wnioskujący.
Do wniosków wymaga się dołączenia 
tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z 
języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
organ współpracujący, tylko w przypadku, 
w którym organ współpracujący 
przedstawi uzasadnienie wyjaśniające 
potrzebę wykonania tłumaczenia.

Wnioski o udzielenie pomocy, w tym 
wnioski o powiadomienie, oraz załączone 
dokumenty można sporządzać w 
dowolnym języku uzgodnionym uprzednio
przez organ współpracujący i organ 
wnioskujący. Do wniosków wymaga się 
dołączenia tłumaczenia na język urzędowy 
lub jeden z języków urzędowych państwa 
członkowskiego, w którym ma siedzibę 
organ współpracujący, tylko w przypadku, 
w którym organ współpracujący 
przedstawi uzasadnienie wyjaśniające 
potrzebę wykonania tłumaczenia.

Or. hu

Poprawka 32
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może odmówić 
przekazania informacji, jeżeli 
wnioskujące państwo członkowskie nie 
może ze względów prawnych udzielić 
podobnych informacji.

skreślony

Or. en

Poprawka 33
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Właściwy organ państwa 
członkowskiego może odmówić 
przekazania informacji, jeżeli wnioskujące 
państwo członkowskie nie może ze 
względów prawnych udzielić podobnych 
informacji.

3. Właściwy organ współpracującego
państwa członkowskiego może odmówić 
przekazania informacji, jeżeli wnioskujące 
państwo członkowskie nie może ze 
względów prawnych udzielić podobnych 
informacji.

Or. hu

Poprawka 34
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Można odmówić udzielenia informacji 
w przypadku, w którym prowadziłoby to 
do ujawnienia tajemnicy handlowej, 
przemysłowej lub służbowej, procesu 
produkcyjnego bądź informacji, których 
ujawnienie naruszyłoby porządek 
publiczny. Państwa członkowskie nie mogą 
odmówić udzielenia informacji na temat 
przedsiębiorcy z tego tylko względu, że 
informacje te znajdują się w posiadaniu 
banku, innej instytucji finansowej, 
pełnomocnika lub osoby działającej w 
charakterze agenta lub powiernika, ani też 
dlatego, że dotyczą one udziałów 
własnościowych w osobie prawnej.

4. Można odmówić udzielenia informacji 
w przypadku, w którym w sposób
oczywisty prowadziłoby to do ujawnienia 
tajemnicy handlowej, przemysłowej lub 
służbowej lub tajemnicy procesu 
produkcyjnego, bądź informacji, których 
ujawnienie naruszyłoby porządek 
publiczny. Państwa członkowskie nie mogą 
odmówić udzielenia informacji na temat 
przedsiębiorcy z tego tylko względu, że 
informacje te znajdują się w posiadaniu 
banku, innej instytucji finansowej, 
pełnomocnika lub osoby działającej w 
charakterze agenta lub powiernika, ani też 
dlatego, że dotyczą one udziałów 
własnościowych w osobie prawnej.

Or. hu

Poprawka 35
Ildikó Gáll-Pelcz

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwy organ państwa członkowskiego 
udzielającego informacji zezwala jednak na 
ich wykorzystywanie do innych celów w 
państwie członkowskim organu 
wnioskującego, jeżeli w przepisach 
obowiązujących w państwie członkowskim 
organu współpracującego zezwala się na 
wykorzystywanie informacji w podobnych 
celach w tym państwie.

Właściwy organ państwa członkowskiego 
udzielającego informacji może jednak
zezwolić na ich wykorzystywanie do 
innych celów w państwie członkowskim 
organu wnioskującego, jeżeli w przepisach 
obowiązujących w państwie członkowskim 
organu współpracującego zezwala się na 
wykorzystywanie informacji w podobnych 
celach w tym państwie.

Or. hu

Poprawka 36
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wszystkie kwestie dotyczące 
przechowywania lub wymiany informacji
przez państwa członkowskie, o których
mowa w niniejszym rozporządzeniu,
podlegają krajowym przepisom 
wdrażającym dyrektywę 95/46/WE.

Przetwarzanie danych osobowych przez 
państwa członkowskie, o którym mowa w
niniejszym rozporządzeniu, podlega
krajowym przepisom wdrażającym 
dyrektywę 95/46/WE.

Or. en

Poprawka 37
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku, w którym właściwy organ 
państwa członkowskiego otrzymuje 
informacje od państwa trzeciego, organ ten 
może przekazać informacje właściwym 

1. W przypadku, w którym właściwy organ 
państwa członkowskiego otrzymuje 
informacje od państwa trzeciego, organ ten 
przekazuje informacje właściwym 
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organom dowolnego państwa 
członkowskiego, które mogłyby być nimi 
zainteresowane oraz, w każdym 
przypadku, wszystkim, którzy zwrócą się z 
wnioskiem o ich udostępnienie, w zakresie, 
w jakim umożliwiają to porozumienia o 
pomocy zawarte z tym konkretnym 
państwem trzecim. Informacje te mogą być
również przekazywane Komisji, jeżeli leży 
to w interesie Unii oraz w celach 
identycznych z określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

organom dowolnego państwa 
członkowskiego, które mogłyby być nimi 
zainteresowane oraz, w każdym 
przypadku, wszystkim, którzy zwrócą się z 
wnioskiem o ich udostępnienie, w zakresie, 
w jakim umożliwiają to porozumienia o 
pomocy zawarte z tym konkretnym 
państwem trzecim. Informacje te są
również przekazywane Komisji, jeżeli leży 
to w interesie Unii oraz w celach 
identycznych z określonymi w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en

Poprawka 38
Udo Bullmann

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zainteresowane państwo trzecie 
podjęło prawne zobowiązanie, że udzieli 
pomocy wymaganej do zebrania dowodów 
potwierdzających nielegalny charakter 
transakcji, które naruszają przepisy 
akcyzowe, dopuszczalne jest przekazanie 
temu państwu trzeciemu informacji 
uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia – za zgodą właściwych 
organów, które dostarczyły te informacje, 
oraz zgodnie z ich przepisami krajowymi –
do tego samego celu, w jakim udzielono 
tych informacji oraz zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, w szczególności z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych państwom trzecim oraz z 
krajowymi środkami prawnymi 
wdrażającymi tę dyrektywę.

2. Jeżeli zainteresowane państwo trzecie 
podjęło prawne zobowiązanie, że udzieli 
pomocy wymaganej do zebrania dowodów 
potwierdzających nielegalny charakter 
transakcji, które naruszają przepisy 
akcyzowe, informacje uzyskane na mocy 
niniejszego rozporządzenia przekazywane 
są temu państwu trzeciemu – za zgodą 
właściwych organów, które dostarczyły te 
informacje, oraz zgodnie z ich przepisami 
krajowymi – do tego samego celu, w jakim 
udzielono tych informacji oraz zgodnie z 
dyrektywą 95/46/WE, w szczególności z 
przepisami dotyczącymi przekazywania 
danych osobowych państwom trzecim oraz 
z krajowymi środkami prawnymi 
wdrażającymi tę dyrektywę.

Or. en
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Poprawka 39
David Casa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zainteresowane państwo trzecie 
podjęło prawne zobowiązanie, że udzieli 
pomocy wymaganej do zebrania dowodów 
potwierdzających nielegalny charakter 
transakcji, które naruszają przepisy 
akcyzowe, dopuszczalne jest przekazanie 
temu państwu trzeciemu informacji 
uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia – za zgodą właściwych 
organów, które dostarczyły te informacje, 
oraz zgodnie z ich przepisami krajowymi –
do tego samego celu, w jakim udzielono 
tych informacji oraz zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, w szczególności z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych państwom trzecim oraz z 
krajowymi środkami prawnymi 
wdrażającymi tę dyrektywę.

2. Jeżeli zainteresowane państwo trzecie 
podjęło prawne zobowiązanie, że udzieli 
pomocy wymaganej do zebrania dowodów 
potwierdzających nielegalny charakter 
transakcji, które naruszają przepisy 
akcyzowe, dopuszczalne jest przekazanie 
temu państwu trzeciemu przez właściwy 
organ państwa członkowskiego informacji 
uzyskanych na mocy niniejszego 
rozporządzenia – za zgodą właściwych 
organów, które dostarczyły te informacje, 
oraz zgodnie z ich przepisami krajowymi –
do tego samego celu, w jakim udzielono 
tych informacji oraz zgodnie z dyrektywą 
95/46/WE, w tym z przepisami 
dotyczącymi przekazywania danych 
osobowych państwom trzecim oraz z 
krajowymi środkami prawnymi 
wdrażającymi tę dyrektywę.

Or. en

Poprawka 40
Hans-Peter Martin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Również w przypadku informacji z 
państw trzecich obowiązują przepisy 
dotyczące przetwarzania danych 
podlegających ochronie zgodnie z art. 28.

Or. de



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

PL

Poprawka 41
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Przed końcem 2012 r. Komisja 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie na temat nadużyć w 
obszarze podatków akcyzowych, w 
odpowiednich przypadkach wraz z 
poprawkami do niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Poprawka 42
Philippe Lamberts
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aby ocenić skuteczność systemu 
współpracy administracyjnej w zakresie 
egzekwowania stosowania przepisów 
akcyzowych oraz zwalczania uchylania się 
od podatków akcyzowych i nadużyć z tym 
związanych, państwa członkowskie mogą 
przekazywać Komisji wszelkie dostępne 
informacje inne od tych, które określono w 
akapicie pierwszym.

Aby ocenić skuteczność systemu 
współpracy administracyjnej w zakresie 
egzekwowania stosowania przepisów 
akcyzowych oraz zwalczania uchylania się 
od podatków akcyzowych i nadużyć z tym 
związanych, państwa członkowskie
przekazują Komisji wszelkie dostępne 
informacje inne od tych, które określono w 
akapicie pierwszym.

Or. en


