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κατάθεση: Επιτροπή Οικονοµικής και Νοµισµατικής Πολιτικής 

 

Έκθεση 

José Manuel García-Margallo y Marfil A7-0061/2010 

∆ιοικητική συνεργασία και καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ (αναδιατύπωση) 

 

Πρόταση ψηφίσµατος (COM(2009)0427 – C7-0165/2009 – 2009/0118(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Η πρακτική φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής πέραν των συνόρων των 

κρατών µελών οδηγεί σε απώλεια εσόδων 

για τον προϋπολογισµό και σε παραβιάσεις 

της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης, 

και ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις 

στην κίνηση των κεφαλαίων και στους 

όρους του ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, 

η πρακτική αυτή επηρεάζει τη λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς. 

(2) Η πρακτική φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής πέραν των συνόρων των 

κρατών µελών οδηγεί σε απώλεια εσόδων 

για τον προϋπολογισµό και σε παραβιάσεις 

της αρχής της φορολογικής δικαιοσύνης, 

και ενδέχεται να προκαλέσει στρεβλώσεις 

στην κίνηση των κεφαλαίων και στους 

όρους του ανταγωνισµού. Κατά συνέπεια, 

η πρακτική αυτή επηρεάζει αρνητικά τη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

Αιτιολόγηση 

Για να τονισθεί ο αρνητικός αντίκτυπος της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην εσωτερική 

αγορά.  
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Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (3a) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το 
ψήφισµά του της 2ας Σεπτεµβρίου 2008 
σχετικά µε τη χάραξη συντονισµένης 
στρατηγικής µε σκοπό τη βελτίωση της 
καταπολέµησης της φοροδιαφυγής1, 
επανέλαβε ότι το ισχύον σύστηµα 
διαχείρισης του ΦΠΑ έχει ανάγκη ριζικής 
αναδιοργάνωσης και καλούσε, συνεπώς, 
την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις 
σχετικά µε την εναρµόνιση των 
διαδικασιών που αφορούν την εγγραφή 
και τη διαγραφή από το µητρώο των 
φορολογήσιµων προσώπων, καθώς και 
για να επιτρέπεται στα κράτη µέλη η 
αυτόµατη πρόσβαση σε δεδοµένα µη 
ευαίσθητου χαρακτήρα των 
φορολογουµένων τους, τα οποία 
τηρούνται από άλλο κράτος µέλος. 

 _____________ 

1 ΕΕ C 295 Ε, 4.12.2009, σ. 13. 

Αιτιολόγηση 

Στην έκθεσή του για τη φορολογική απάτη, που εγκρίθηκε το 2008, το Κοινοβούλιο ζήτησε 

στενότερη διοικητική συνεργασία. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (3β) Για να υπάρξει η εν λόγω αυτόµατη 
πρόσβαση σε δεδοµένα µη ευαίσθητου 
χαρακτήρα, θα πρέπει να εξασφαλισθεί 
κατάλληλο επίπεδο προστασίας και 
περιορισµένη περίοδος αποθήκευσης των 
ανταλλασσοµένων δεδοµένων καθώς και 
η δέουσα απόδοση ευθυνών εκ µέρους 
του οργανισµού ή του φορέα που τηρεί τα 
δεδοµένα, προκειµένου να αποφευχθεί η 
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κακή διαχείριση ή η διαρροή των 
δεδοµένων. 

Αιτιολόγηση 

Η δέουσα προστασία των δεδοµένων σε σχέση µε τους φορολογούµενους, η περιορισµένη 

περίοδος αποθήκευσης των δεδοµένων αυτών και η δέουσα απόδοση ευθυνών εκ µέρους του 

οργανισµού ή του φορέα που τηρεί τα δεδοµένα αποτελούν στοιχεία κλειδιά για την πρόληψη της 

κακής διαχείρισης των δεδοµένων και/ή της διαρροής τους. 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (5a) Με το ψήφισµά του της 4ης 
∆εκεµβρίου 2008 σχετικά µε την ειδική 
έκθεση αριθ. 8/2007 του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για τη διοικητική 
συνεργασία στον τοµέα του φόρου 
προστιθέµενης αξίας1, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο εξέφραζε την πεποίθησή του 
ότι η θέσπιση του συστήµατος Eurofisc 
µπορεί να έχει θετικές συνέπειες µόνο εάν 
η συµµετοχή των κρατών µελών σ’ αυτό 
είναι υποχρεωτική, ώστε να αποφευχθούν 
τα προβλήµατα που αντιµετώπισε το 
Eurocanet, και εφόσον η Επιτροπή 
συµµετέχει πλήρως στις δραστηριότητες 
του Eurofisc µε συντονιστικό ρόλο· 

 ______________ 

1 ΕΕ C 21 Ε, 28.1.2010, σ. 3. 

Αιτιολόγηση 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ήδη ζητήσει τη θέσπιση του Eurofisc το 2008. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  (5β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µε το 
ψήφισµά του της 4ης ∆εκεµβρίου 2008, 
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ζήτησε επίσης τη θέσπιση του 
συστήµατος Eurofisc και υπενθύµισε ότι 
είναι απολύτως αναγκαίο να 
ανταλλάσσονται οι υφιστάµενες βέλτιστες 
εθνικές πρακτικές για την καταπολέµηση 
διασυνοριακών περιπτώσεων 
φοροδιαφυγής στον τοµέα του ΦΠΑ 
προκειµένου να δηµιουργηθούν τόσο 
κατάλληλα κίνητρα για την προσήκουσα 
εκ µέρους των κρατών επιµέλεια ως προς 
τον ΦΠΑ όσο και ανταµοιβή για τους 
έντιµους φορολογούµενους. 

Αιτιολόγηση 

Μόνο µε τη δηµιουργία του συστήµατος Eurofisc δεν θα λυθεί το πρόβληµα των διασυνοριακών 

περιπτώσεων απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ, ενώ η δηµιουργία των κατάλληλων κινήτρων για την 

προσήκουσα εκ µέρους των κρατών επιµέλεια ως προς τον ΦΠΑ και η ανταµοιβή των τίµιων 

φορολογούµενων µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα στον περιορισµό αυτής της αξιόποινης 

δραστηριότητας. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 14 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(14) Για να είναι δυνατή η ταχύτερη 

διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής 

πληροφοριών, λαµβανοµένου υπόψη του 

επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα 

ορισµένων αιτήσεων και της 

πολυγλωσσίας που υπάρχει στους κόλπους 

της Κοινότητας, είναι σηµαντικό να 

γενικευθεί η χρήση οµοιόµορφων εντύπων 

για τις ανταλλαγές πληροφοριών. 

(14) Για να είναι δυνατή η ταχύτερη 

διεκπεραίωση των αιτήσεων παροχής 

πληροφοριών, λαµβανοµένου υπόψη του 

επαναλαµβανόµενου χαρακτήρα 

ορισµένων αιτήσεων και της 

πολυγλωσσίας που υπάρχει στους κόλπους 

της Κοινότητας, είναι σηµαντικό να 

γενικευθεί και να προωθηθεί η χρήση 
οµοιόµορφων εντύπων για τις ανταλλαγές 

πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλισθεί η έγκαιρη έγκριση νέων τυποποιηµένων αιτήσεων από όλα τα κράτη µέλη. 
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Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Οι όροι για την ανταλλαγή και την 

αυτόµατη πρόσβαση των κρατών µελών 

στα δεδοµένα που έχουν αποθηκευθεί υπό 

ηλεκτρονική µορφή σε κάθε κράτος µέλος 

θα πρέπει να καθορισθούν σαφώς. 

(20) Οι όροι για την ανταλλαγή και την 
αυτόµατη πρόσβαση των κρατών µελών 

στα δεδοµένα που έχουν αποθηκευθεί υπό 

ηλεκτρονική µορφή σε κάθε κράτος µέλος, 
καθώς και τα µέσα αποθήκευσης των 
δεδοµένων αυτών, θα πρέπει να 
καθορισθούν σαφώς. 

Αιτιολόγηση 

Για να εξασφαλισθεί ένα ελάχιστο πρότυπο ασφαλείας σε όλα τα κράτη µέλη κατά την 

αποθήκευση των προσωπικών δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 29 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(29) Η πρόσφατη πείρα από την εφαρµογή 

στην πράξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1798/2003 στο πλαίσιο της 

καταπολέµησης της αλυσιδωτής απάτης 

κατέδειξε ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, η 

καθιέρωση µηχανισµού ανταλλαγής 

πληροφοριών ο οποίος να είναι πολύ 

ταχύτερος και να καλύπτει πολύ 

µεγαλύτερο και πιο στοχοθετηµένο εύρος 

πληροφοριών αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 

καταπολέµηση της απάτης. O µηχανισµός 

αυτός πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο του 

παρόντος κανονισµού µε παράλληλη 

πρόβλεψη επαρκούς βαθµού ευελιξίας, 

ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή του 

στις καινοφανείς µορφές απάτης. Το 

δίκτυο EUROCANET ("European 

Carrousel Network", δηλαδή «Ευρωπαϊκό 

δίκτυο για την αλυσιδωτή απάτη»), το οποίο 

συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία του 

Βελγίου και µε την υποστήριξη της 

(29) Η πρόσφατη πείρα από την εφαρµογή 

στην πράξη του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 

1798/2003 στο πλαίσιο της 

καταπολέµησης της αλυσιδωτής απάτης 

κατέδειξε ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, η 

καθιέρωση µηχανισµού ανταλλαγής 

πληροφοριών, ο οποίος να είναι πολύ 

ταχύτερος και να καλύπτει πολύ 

µεγαλύτερο εύρος πληροφοριών µε 

σαφέστερους στόχους, αποτελεί αναγκαία 

προϋπόθεση για την αποτελεσµατική 

καταπολέµηση της απάτης. O µηχανισµός 

αυτός θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο 

του παρόντος κανονισµού µε παράλληλη 

πρόβλεψη επαρκούς βαθµού ευελιξίας, 

ώστε να είναι δυνατή η προσαρµογή του 

στις καινοφανείς µορφές απάτης. Με 
στόχο την εξασφάλιση της καλής 
λειτουργίας του µηχανισµού, θα πρέπει να 
υιοθετηθεί προσέγγιση σε ενωσιακό 
επίπεδο. Το δίκτυο EUROCANET, το 
οποίο συγκροτήθηκε µε πρωτοβουλία του 
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Επιτροπής, συνιστά χειροπιαστό 

παράδειγµα συνεργασίας αυτού του είδους. 

Βελγίου και µε την υποστήριξη της 

Επιτροπής, συνιστά χειροπιαστό 

παράδειγµα συνεργασίας αυτού του είδους.  

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση µιας προσέγγισης σε 

επίπεδο ΕΕ. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

(35) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, θα πρέπει να εξετασθεί το 

ενδεχόµενο να περιοριστούν ορισµένα 

δικαιώµατα και ορισµένες υποχρεώσεις 

που προβλέπονται από την οδηγία 

95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 

1995, για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών, προκειµένου να διασφαλίσουν τα 

συµφέροντα που αναφέρει το άρθρο 13 

παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω 

οδηγίας. Ο περιορισµός αυτός είναι 
αναγκαίος και µη δυσανάλογος µε 
γνώµονα τις δυνητικές απώλειες εσόδων 
για τα κράτη µέλη και την κεφαλαιώδη 
σηµασία των υπόψη πληροφοριών για την 
αποτελεσµατική καταπολέµηση της 
απάτης. 

(35) Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισµού, θα πρέπει να εξετασθεί το 

ενδεχόµενο να περιοριστούν ορισµένα 

δικαιώµατα και ορισµένες υποχρεώσεις 

που προβλέπονται µε την οδηγία 95/46/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, 

για την προστασία των φυσικών 

προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και για 

την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων 

αυτών, προκειµένου να διασφαλίσουν τα 

συµφέροντα στα οποία αναφέρεται το 

άρθρο 13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν 

λόγω οδηγίας, καθώς και τα συµφέροντα 
στα οποία αναφέρεται ο κανονισµός (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
18ης ∆εκεµβρίου 2001, σχετικά µε την 
προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων 
προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα 
και τους οργανισµούς της Κοινότητας και 
σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδοµένων αυτών1. 

 ____________ 

1 ΕΕ L 8, 12.1.2001, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Βλ. γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισµού 

Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 (36α) κατόπιν διαβουλεύσεως µε τον 
Ευρωπαίο Επόπτη προστασίας 
δεδοµένων, 

Αιτιολόγηση 

Στο βαθµό που ο νέος κανονισµός ενδέχεται να οδηγήσει στην επεξεργασία προσωπικών 

δεδοµένων, και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας ∆εδοµένων έχει 

συντάξει σχετική γνωµοδότηση, θα ήταν σκόπιµο να γίνεται αναφορά στη γνωµοδότηση αυτή, στο 

προοίµιο της νοµοθετικής πράξης. 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – δεύτερο εδάφιο  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Για το σκοπό αυτό, καθορίζει τους κανόνες 

και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις 

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να 

συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 

µεταξύ τους όλες τις πληροφορίες που 
επιτρέπουν την ορθή εφαρµογή του ΦΠΑ, 
να ελέγχουν την ορθή εφαρµογή του ΦΠΑ, 

ιδίως επί των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, 

και να καταπολεµούν την απάτη στον 

τοµέα του ΦΠΑ. Στον παρόντα κανονισµό 

καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι κανόνες 

και οι διαδικασίες που επιτρέπουν στα 

κράτη µέλη να συλλέγουν και να 

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικώς τις εν λόγω 

πληροφορίες. 

Για το σκοπό αυτό, καθορίζει τους κανόνες 

και τις διαδικασίες που επιτρέπουν στις 

αρµόδιες αρχές των κρατών µελών να 

συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 

µεταξύ τους όλες τις αναγκαίες 
πληροφορίες για την ορθή εφαρµογή του 
ΦΠΑ, να ελέγχουν την ορθή εφαρµογή του 

ΦΠΑ, ιδίως επί των ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών, και να καταπολεµούν την 

απάτη στον τοµέα του ΦΠΑ. Στον παρόντα 

κανονισµό καθορίζονται, µεταξύ άλλων, οι 

κανόνες και οι διαδικασίες που επιτρέπουν 

στα κράτη µέλη να συλλέγουν και να 

ανταλλάσσουν ηλεκτρονικώς τις εν λόγω 

πληροφορίες. 

Αιτιολόγηση 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µπορεί να γίνει δεκτή µόνο εάν είναι αναγκαία για την 

επίτευξη των στόχων του µέτρου (βλ. γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

∆εδοµένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009). 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Άρθρο 1α 

 Στο πλαίσιο της εφαρµογής του παρόντος 
κανονισµού, τα κράτη µέλη και η 
Επιτροπή διασφαλίζουν τον σεβασµό των 
δικαιωµάτων και την τήρηση των 
υποχρεώσεων που προβλέπονται µε την 
οδηγία 95/46/ΕΚ και τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001. 

Αιτιολόγηση 

Βλ. γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 15 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

διαβιβάζουν αυθορµήτως στις αρµόδιες 

αρχές των άλλων κρατών µελών τις 

πληροφορίες που µνηµονεύονται στο 

άρθρο 1 τις οποίες γνωρίζουν και οι οποίες 

θα µπορούσαν να φανούν χρήσιµες στις 
αρµόδιες αρχές των άλλων κρατών 
µελών. 
 

Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 

διαβιβάζουν αυθορµήτως στις αρµόδιες 

αρχές των άλλων κρατών µελών τις 

πληροφορίες που µνηµονεύονται στο 

άρθρο 1 τις οποίες γνωρίζουν και οι οποίες 

είναι αναγκαίες για τον ορθό υπολογισµό 
του ΦΠΑ, για την εξασφάλιση της ορθής 
εφαρµογής της νοµοθεσίας που διέπει τον 
ΦΠΑ, ιδίως όσον αφορά συναλλαγές 
εντός της Ένωσης, και για την 
καταπολέµηση της απάτης σε σχέση µε 
τον ΦΠΑ.  

Αιτιολόγηση 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µπορεί να γίνει δεκτή µόνο εάν είναι αναγκαία για την 

επίτευξη των στόχων του µέτρου (βλ. γνωµοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας 

∆εδοµένων, της 30ής Οκτωβρίου 2009). 
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Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  Τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται το 
στοιχείο β) καλούνται να εκφράσουν τη 
γνώµη τους σχετικά µε την ποιότητα των 
διατιθεµένων πληροφοριών. 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται σαφέστερη διαδικασία για την καταγραφή της ποιότητας των ανταλλασσόµενων 

πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο κατάλογος και οι λεπτοµέρειες των 

δεδοµένων για τα οποία γίνεται λόγος στην 

παράγραφο 1 στοιχεία β), γ) και δ) και 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 

60 παράγραφος 2. 

4. Χωρίς να επιβληθεί δυσανάλογη 
διοικητική επιβάρυνση στην αρχή από 
την οποία ζητούνται οι πληροφορίες, ο 
κατάλογος και οι λεπτοµέρειες των 

δεδοµένων για τα οποία γίνεται λόγος στην 

παράγραφο 1 στοιχεία β), γ), δ) και ε) και 
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου 

καθορίζονται µε τη διαδικασία στην οποία 

παραπέµπει το άρθρο 60 παράγραφος 2,  

Αιτιολόγηση 

Ο σκοπός εδώ είναι να βελτιωθεί η ποιότητα των στοιχείων που παρέχει µια αρχή και όχι να 

αυξηθεί το διοικητικό άχθος. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Κάθε κράτος µέλος παραχωρεί στις 
αρµόδιες αρχές όλων των υπολοίπων 

κρατών µελών αυτόµατη πρόσβαση στις 

Με αποκλειστικό στόχο τη διασφάλιση 
της µη παραβίασης της νοµοθεσίας για 
τον ΦΠΑ, και εφόσον κρίνεται αναγκαίο 
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πληροφορίες που περιλαµβάνονται στις 

αναφερόµενες στο άρθρο 18 βάσεις 

δεδοµένων. Προκειµένου για τις 

πληροφορίες που µνηµονεύονται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο α) του εν λόγω 

άρθρου, είναι, οπωσδήποτε, 

προσπελάσιµες οι ακόλουθες επιµέρους 

πληροφορίες: 

για τον έλεγχο αγορών αγαθών ή παροχής 
υπηρεσιών εντός της Ένωσης που 
φορολογούνται σε ένα κράτος µέλος, κάθε 
κράτος µέλος παραχωρεί στις αρµόδιες 

αρχές όλων των υπολοίπων κρατών µελών 

αυτόµατη πρόσβαση στις πληροφορίες που 

περιλαµβάνονται στις αναφερόµενες στο 

άρθρο 18 βάσεις δεδοµένων. Όσον αφορά 

τις πληροφορίες που µνηµονεύονται στην 

παράγραφο 1 στοιχείο α) του εν λόγω 

άρθρου, είναι, οπωσδήποτε, 

προσπελάσιµες οι ακόλουθες επιµέρους 

πληροφορίες: 

Αιτιολόγηση 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µπορεί να γίνει δεκτή µόνο εάν ο σκοπός της είναι 

σαφώς προσδιορισµένος. Επιπλέον, είναι επιθυµητός ο περιορισµός των κινδύνων που 

σχετίζονται µε την αυτόµατη πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων που ενδέχεται να περιλαµβάνουν 

προσωπικά δεδοµένα. 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 22 – εδάφιο 2α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 Εάν οι πληροφορίες κατά το άρθρο 18, 
παράγραφος 1, στοιχείο α), 
περιλαµβάνουν προσωπικά δεδοµένα, η 
αυτόµατη πρόσβαση σ’  αυτές 
περιορίζεται στις κατηγορίες δεδοµένων 
στις οποίες αναφέρεται το παρόν άρθρο. 

Αιτιολόγηση 

Η επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων µπορεί να γίνει δεκτή µόνο εάν ο σκοπός της είναι 

σαφώς προσδιορισµένος. Επιπλέον, είναι επιθυµητός ο περιορισµός των κινδύνων που 

σχετίζονται µε την αυτόµατη πρόσβαση σε βάσεις δεδοµένων που ενδέχεται να περιλαµβάνουν 

προσωπικά δεδοµένα. 
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Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό µέρος 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1. Με τον παρόντα κανονισµό συστήνεται 

κοινός φορέας για την καταπολέµηση της 
απάτης και της φοροδιαφυγής στον τοµέα 

του ΦΠΑ. Ο εν λόγω φορέας είναι 

επιφορτισµένος, µεταξύ άλλων, µε τα εξής 

καθήκοντα: 

1. Με τον παρόντα κανονισµό συστήνεται 

φορέας σε επίπεδο Ένωσης για την 
καταπολέµηση της απάτης και της 

φοροδιαφυγής στον τοµέα του ΦΠΑ. Ο εν 

λόγω φορέας είναι επιφορτισµένος, µεταξύ 

άλλων, µε τα εξής καθήκοντα: 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση µιας προσέγγισης σε 

επίπεδο ΕΕ. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

2. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών 
καθορίζουν τα πεδία των ερευνών του 
φορέα του οποίου η σύσταση προβλέπεται 
στην παράγραφο 1. 

2. Ο φορέας σε επίπεδο Ένωσης, του 
οποίου η σύσταση προβλέπεται µε την 

παράγραφο 1, στελεχώνεται µε 
υπαλλήλους που διορίζονται από τις 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.  

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι το Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση µιας προσέγγισης 

σε επίπεδο ΕΕ. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

3. Για κάθε πεδίο ερευνών, οι αρµόδιες 
αρχές των κρατών µελών διορίζουν στο 
πλαίσιο του φορέα ένα ή περισσότερα 
κράτη µέλη στα οποία ανατίθενται η 
εποπτεία και η καθοδήγηση των 
δραστηριοτήτων που προβλέπονται στην 

3. Ο φορέας σε επίπεδο Ένωσης που 
προβλέπεται µε την παράγραφο 1 
καθορίζει τα πεδία ερευνών στα οποία θα 
εκτελεί τα καθήκοντά του.  
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παράγραφο 1.  

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση µιας προσέγγισης σε 

επίπεδο ΕΕ. 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 34 – παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  3α. Για να καταστεί πιο αποτελεσµατική 
η διερεύνηση των περιπτώσεων απάτης 
σε σχέση µε τον ΦΠΑ στην Ένωση, 
προβλέπεται η δηµιουργία µηχανισµού 
παροχής κινήτρων για την είσπραξη των 
διασυνοριακών φορολογικών απαιτήσεων 
σύµφωνα µε τον οποίο θα διανέµεται 
δίκαιη αναλογία του συνολικού µη 
καταβληθέντος ΦΠΑ µεταξύ του κράτους 
µέλους που εισπράττει τον φόρο και του 
κράτους που τον διεκδικεί. 

Αιτιολόγηση 

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος είσπραξης του ΦΠΑ της ΕΕ πρέπει να εξορθολογιστεί 

προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των περιπτώσεων απάτης σε σχέση µε τον ΦΠΑ ανά την ΕΕ. 

Έχοντας κατά νου ότι το µεγαλύτερο µέρος των απωλειών του ΦΠΑ προκύπτει από την 

αλυσιδωτή απάτη, η Ένωση πρέπει να καταβάλλει περισσότερες προσπάθειες για µεγαλύτερη 

συνεργασία και αποτελεσµατικότητα των φορολογικών αρχών. Για το λόγο αυτό, πρέπει να 

προβλεφθεί ένας µηχανισµός παροχής κινήτρων ο οποίος θα επιτύχει τον εν λόγω στόχο. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 35 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

Ο φορέας του οποίου η σύσταση 
προβλέπεται στο άρθρο 34 απαρτίζεται 
από δεόντως κατηρτισµένους 
υπαλλήλους, διορισµένους από τις 
αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. Η 
Επιτροπή παρέχει τεχνική, διοικητική και 

Η Επιτροπή συντονίζει, καθοδηγεί και 
επιβλέπει την εκτέλεση των καθηκόντων 
στα οποία αναφέρεται το άρθρο 34, 
παράγραφος 1, και προσφέρει τεχνική, 
διοικητική και λειτουργική υποστήριξη 
στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών.  
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επιχειρησιακή υποστήριξη στον εν λόγω 
φορέα. 

Αιτιολόγηση 

Με την τροπολογία αυτή γίνεται σαφές ότι ο Eurofisc θα λειτουργεί στη βάση µιας προσέγγισης σε 

επίπεδο ΕΕ και προσδιορίζεται ο ρόλος της Επιτροπής στη λειτουργία του. 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 39 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ο φορέας του οποίου η σύσταση 

προβλέπεται στο άρθρο 34 υποβάλλει 

ετησίως έκθεση πεπραγµένων στην 

επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 60. 

Ο φορέας του οποίου η σύσταση 

προβλέπεται στο άρθρο 34 υποβάλλει 

ετησίως έκθεση πεπραγµένων στα κράτη 
µέλη, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στην επιτροπή που προβλέπει το άρθρο 60. 

Αιτιολόγηση 

Το Eurofisc πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει µια ανοιχτή και διάφανη δοµή και γι' αυτό πρέπει να 

καταστεί σαφές ότι όχι µόνο η διοικητική επιτροπή που έχει συσταθεί από την Επιτροπή πρέπει να 

έχει το δικαίωµα να εξετάζει τις εκθέσεις πεπραγµένων του αλλά και τα κράτη µέλη και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 

εξετάζουν και αξιολογούν τη λειτουργία 

του συστήµατος διοικητικής συνεργασίας 

που προβλέπεται στον παρόντα κανονισµό. 

Ειδικότερα, τα κράτη µέλη διενεργούν 

ελέγχους µε αντικείµενο τη λειτουργία του 

εν λόγω συστήµατος. Η Επιτροπή 

συγκεντρώνει στοιχεία από την πείρα των 

κρατών µελών µε στόχο τη βελτίωση της 

λειτουργίας αυτού του συστήµατος. 

1. Τα κράτη µέλη, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εξετάζουν και 
αξιολογούν τη λειτουργία του συστήµατος 

διοικητικής συνεργασίας που προβλέπεται 

στον παρόντα κανονισµό. Ειδικότερα, τα 

κράτη µέλη διενεργούν ελέγχους µε 

αντικείµενο τη λειτουργία του εν λόγω 

συστήµατος. Η Επιτροπή συγκεντρώνει 

στοιχεία από την πείρα των κρατών µελών 

µε στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας 

αυτού του συστήµατος και δίνει τακτική 
αναφορά στα κράτη µέλη και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά µε τα 
αποτελέσµατα. 
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Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στην 

Επιτροπή κάθε διαθέσιµη πληροφορία 

σχετικά µε την εκ µέρους τους εφαρµογή 

του παρόντος κανονισµού. 

2. Τα κράτη µέλη γνωστοποιούν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην 
Επιτροπή κάθε διαθέσιµη πληροφορία 

σχετικά µε την εκ µέρους τους εφαρµογή 

του παρόντος κανονισµού. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 51 – παράγραφος 9 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

9. Η Επιτροπή δύναται να παράσχει στα 
κράτη µέλη εµπειρογνωµοσύνη, τεχνική ή 

επιµελητειακή βοήθεια, δράση 

επικοινωνίας ή οποιαδήποτε άλλη 

επιχειρησιακή υποστήριξη, ενόψει της 

επίτευξης των στόχων του παρόντος 

κανονισµού. 

9. Η Επιτροπή παρέχει στα κράτη µέλη 
εµπειρογνωσία, τεχνική ή επιµελητειακή 

βοήθεια, δράση επικοινωνίας ή 

οποιαδήποτε άλλη επιχειρησιακή 

υποστήριξη, ενόψει της επίτευξης των 

στόχων του παρόντος κανονισµού. 

Αιτιολόγηση 

Για να υπάρξει αποτελεσµατική συνεργασία, πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει η Επιτροπή την 

ευθύνη για την παροχή βοήθειας και εµπειρογνωµοσύνης προκειµένου να καταφέρουν τα κράτη 

µέλη µε τη βοήθειά της να επιτύχουν του στόχους αυτούς. 

 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 52 – παράγραφος 2  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

2. Αν η ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα έχει 

δεσµευθεί να παρέχει την αναγκαία 

συνδροµή για να συγκεντρωθούν όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον 

παράτυπο χαρακτήρα των πράξεων που 

2. Αν η ενδιαφερόµενη τρίτη χώρα έχει 

δεσµευθεί να παρέχει την αναγκαία 

συνδροµή για να συγκεντρωθούν όλα τα 

αποδεικτικά στοιχεία σχετικά µε τον 

παράτυπο χαρακτήρα των πράξεων που 
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φαίνεται να αντιβαίνουν στη νοµοθεσία για 

το ΦΠΑ, είναι δυνατό να γνωστοποιούνται 

στη χώρα αυτή οι πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρωθεί κατ' εφαρµογή του παρόντος 

κανονισµού, µε τη συγκατάθεση των 

αρµόδιων αρχών που τις έχουν παράσχει, 

σύµφωνα µε τις εσωτερικές τους διατάξεις 

όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες. 

φαίνεται να αντιβαίνουν στη νοµοθεσία για 

το ΦΠΑ, είναι δυνατό να γνωστοποιούνται 

στη χώρα αυτή οι πληροφορίες που έχουν 

συγκεντρωθεί κατ' εφαρµογή του παρόντος 

κανονισµού, µε τη συγκατάθεση των 

αρµόδιων αρχών που τις έχουν παράσχει, 

σύµφωνα µε τις εσωτερικές τους διατάξεις 

όσον αφορά τη διαβίβαση δεδοµένων 

προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες 

και υπό τους όρους της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
και των εκτελεστικών της διατάξεων, 
καθώς και του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 
45/2001 και των εκτελεστικών του 
κανόνων. 

Αιτιολόγηση 

Οι εγγυήσεις της κοινοτικής νοµοθεσίας όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων ισχύουν και 

για τις σχέσεις µε τρίτες χώρες.  

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 1 – πρώτο εδάφιο 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή 

συλλέγονται , υπό οποιαδήποτε µορφή, 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό , 

συµπεριλαµβανοµένης κάθε πληροφορίας 

στην οποία είχε πρόσβαση δηµόσιος 

υπάλληλος υπό τις περιστάσεις που 

καθορίζονται στα κεφάλαια VII, VIII και 

X , καθώς και στις περιπτώσεις που 

µνηµονεύονται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου, καλύπτονται από την 

υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού 

απόρρητου και τυγχάνουν της προστασίας 

που προβλέπεται για τέτοιου είδους 

πληροφορίες τόσο από το εθνικό δίκαιο 

του κράτους µέλους στο οποίο περιήλθαν, 

όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που 

εφαρµόζονται στις κοινοτικές αρχές. Οι 

πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθούν µόνον υπό τις 

περιστάσεις που καθορίζονται στον 

παρόντα κανονισµό. 

1. Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή 

συλλέγονται , υπό οποιαδήποτε µορφή, 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό , 

συµπεριλαµβανοµένης κάθε πληροφορίας 

στην οποία είχε πρόσβαση δηµόσιος 

υπάλληλος υπό τις περιστάσεις που 

καθορίζονται στα κεφάλαια VII, VIII και 

X , καθώς και στις περιπτώσεις που 

µνηµονεύονται στην παράγραφο 2 του 

παρόντος άρθρου, καλύπτονται από την 

υποχρέωση τήρησης του επαγγελµατικού 

απόρρητου και τυγχάνουν της προστασίας 

που προβλέπεται για τέτοιου είδους 

πληροφορίες τόσο από το εθνικό δίκαιο 

του κράτους µέλους στο οποίο περιήλθαν, 

όσο και από τις αντίστοιχες διατάξεις που 

εφαρµόζονται στις κοινοτικές αρχές. Οι εν 
λόγω πληροφορίες προστατεύονται 
επίσης από την οδηγία 95/46/ΕΚ και τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Οι 
πληροφορίες αυτές επιτρέπεται να 

χρησιµοποιηθούν µόνον υπό τις 
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περιστάσεις που καθορίζονται µε τον 

παρόντα κανονισµό. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιµο να υπάρχει ρητή αναφορά στις εγγυήσεις που προσφέρει η κοινοτική νοµοθεσία 

όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων. 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5  

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

5. Κάθε αποθήκευση ή ανταλλαγή 

πληροφοριών δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού υπόκειται στις διατάξεις που 
θέτουν σε εφαρµογή την οδηγία 95/46/ΕΚ. 
Εντούτοις, για τους σκοπούς της ορθής 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, τα 

κράτη µέλη περιορίζουν την έκταση των 

υποχρεώσεων και των δικαιωµάτων που 

προβλέπονται στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 

παράγραφος 1 και στα άρθρα 12 και 21 της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ, στο βαθµό που αυτό 

κρίνεται αναγκαίο προκειµένου να µη 

θίγεται η διασφάλιση των συµφερόντων 

που αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο ε) 

της εν λόγω οδηγίας. 

5. Κάθε αποθήκευση ή ανταλλαγή 

πληροφοριών δυνάµει του παρόντος 

κανονισµού διέπεται από την οδηγία 
95/46/ΕΚ και τις εκτελεστικές της 
διατάξεις, καθώς και τον κανονισµό (ΕΚ) 
αριθ. 45/2001 και τους εκτελεστικούς 
τους κανόνες. Εντούτοις, για τους σκοπούς 
της ορθής εφαρµογής του παρόντος 

κανονισµού, τα κράτη µέλη µπορούν να 
εγκρίνουν νοµοθετικά µέτρα που 
περιορίζουν την έκταση των υποχρεώσεων 

και των δικαιωµάτων που προβλέπονται 

στο άρθρο 10, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 

και στα άρθρα 12 και 21 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ, στο βαθµό που αυτό κρίνεται 

αναγκαίο προκειµένου να µη θίγεται η 

διασφάλιση των συµφερόντων που 

αναφέρονται στο άρθρο 13 στοιχείο ε) της 

εν λόγω οδηγίας.  

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιµο να υπάρχει ρητή αναφορά στις εγγυήσεις που προσφέρει η κοινοτική νοµοθεσία 

όσον αφορά την προστασία των δεδοµένων, καθώς και στην ανάγκη οι όποιοι περιορισµοί να 

θεσπίζονται µέσω νοµοθετικών µέτρων. 
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Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 5α. Τα κράτη µέλη και η Επιτροπή 
διασφαλίζουν την τήρηση των 
υποχρεώσεων που σχετίζονται µε τη 
διαφάνεια και την ενηµέρωση, όσον 
αφορά τα ενδιαφερόµενα µέρη, σε 
περιπτώσεις ανάκτησης των προσωπικών 
δεδοµένων κατά την οδηγία 95/46/ΕΚ και 
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001.  

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιµο να υπάρχει ρητή αναφορά στην υποχρέωση διαφάνειας όσον αφορά τα 

εµπλεκόµενα µέρη. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  γα) εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο 
ποιότητας των ανταλλασσοµένων 
δεδοµένων, µε το µεγαλύτερο βαθµό 
διαφάνειας, κατά περίπτωση. 

Αιτιολόγηση 

Είναι ευκταίο να µπορούν τα κράτη µέλη να ανταλλάσσουν και να παραλαµβάνουν δεδοµένα 

υψίστης δυνατής ποιότητας και διαφάνειας. 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 59 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 2a. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν την 
Επιτροπή ετησίως για τις περιπτώσεις 
στις οποίες άλλο κράτος µέλος έχει 
αρνηθεί να παράσχει πληροφορίες ή έχει 
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εµποδίσει το αιτούν κράτος µέλος να 
διεξαγάγει διοικητική έρευνα για την 
οποία είχε υποβάλει την απαιτούµενη 
αίτηση. Το κράτος µέλος από το οποίο 
ζητούνται οι πληροφορίες, ενηµερώνει 
την Επιτροπή για τους λόγους που το 
ώθησαν να αρνηθεί την παροχή των 
πληροφοριών ή τη διεξαγωγή της 
έρευνας. Η Επιτροπή εξετάζει τις 
πληροφορίες που παρέχονται και 
διατυπώνει τις κατάλληλες συστάσεις. Οι 
συστάσεις αυτές διαβιβάζονται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συµβούλιο.  

Αιτιολόγηση 

Για τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ των διαφόρων εθνικών αρχών, προτείνεται 

να παρακολουθούνται οι περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη µέλη αρνούνται να διαβιβάσουν 

πληροφορίες ή να επιτρέψουν την πραγµατοποίηση διοικητικής έρευνας.  

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισµού 

Άρθρο 60 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή  Τροπολογία 

 2a. Όταν τα µέτρα που εγκρίνονται 
σύµφωνα µε τη διαδικασία στην οποία 
παραπέµπει η παράγραφος 2 αφορούν ή 
περιλαµβάνουν την επεξεργασία 
προσωπικών δεδοµένων, πρέπει να 
ζητείται η γνώµη του Ευρωπαίου Επόπτη 
Προστασίας ∆εδοµένων. 

Αιτιολόγηση 

Όταν οι εκτελεστικές διατάξεις του παρόντος κανονισµού ενδέχεται να επηρεάσουν την 

επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, θα ήταν σκόπιµο να ζητείται η γνωµοδότηση του 

Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας ∆εδοµένων.  

 

 

 

 


