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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) Udveksling af fortrolige data mellem 

medlemsstaterne vedrørende 

handelsstatistikker mellem EU-

medlemsstaterne bør tillades med henblik 

på at øge effektiviteten af udvikling, 

produktion og formidling af 

handelsstatistikkerne eller for at forbedre 

kvaliteten af disse statistikker. 

(13) Udveksling af fortrolige data mellem 

medlemsstaterne vedrørende 

handelsstatistikker mellem EU-

medlemsstaterne bør tillades med henblik 

på at øge effektiviteten af udvikling, 

produktion og formidling af 

handelsstatistikkerne eller for at forbedre 

kvaliteten af disse statistikker. Udveksling 

af fortrolige oplysninger kan også være 

tilladt i særlige tilfælde og i 

overensstemmelse med forordning (EF) 

nr. 223/2009 med henblik på at lette 

skattemyndighedernes arbejde. 

Or. en 
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Artikel 9a – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Udvekslingen af fortrolige data, som 

defineret ved artikel 3, stk. 7, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 

statistikker (*), tillades udelukkende for 

statistiske formål mellem de respektive 

nationale myndigheder i hver medlemsstat, 

hvor udvekslingen tjener til at gøre 

udviklingen, udarbejdelsen og 

formidlingen af europæiske statistikker om 

varehandelen mellem medlemsstaterne 

mere effektiv eller forbedrer kvaliteten af 

dataene. 

Udvekslingen af fortrolige data, som 

defineret ved artikel 3, stk. 7, i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 

223/2009 af 11. marts 2009 om europæiske 

statistikker, tillades udelukkende for 

statistiske formål mellem de respektive 

nationale myndigheder i hver medlemsstat, 

hvor udvekslingen tjener til at gøre 

udviklingen, udarbejdelsen og 

formidlingen af europæiske statistikker om 

varehandelen mellem medlemsstaterne 

mere effektiv eller forbedrer kvaliteten af 

dataene. Endvidere er udvekslingen af 

fortrolige oplysninger også tilladt i 

særlige tilfælde til skattemæssige formål 

og under overholdelse af forordning (EF) 

nr. 223/2009. 

  

Or. en 

 

 


