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Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η 

ανταλλαγή µεταξύ κρατών µελών 

εµπιστευτικών δεδοµένων που αφορούν 

στατιστικές για το εµπόριο εντός της ΕΕ, 

µε σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της ανάπτυξης, 

παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση 

της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών. 

(13) Θα πρέπει να επιτρέπεται η 

ανταλλαγή µεταξύ κρατών µελών 

εµπιστευτικών δεδοµένων που αφορούν 

στατιστικές για το εµπόριο εντός της ΕΕ, 

µε σκοπό την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας της ανάπτυξης, 

παραγωγής και διάδοσης ή τη βελτίωση 

της ποιότητας των εν λόγω στατιστικών. 

Θα µπορούσαν επίσης να επιτρέπονται οι 

ανταλλαγές εµπιστευτικών δεδοµένων σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις και σύµφωνα µε 

τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 223/2009 για να 

διευκολύνεται το έργο της φορολογικής 

διοίκησης. 
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Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 638/2004 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για 

τις ευρωπαϊκές στατιστικές, επιτρέπεται 

µόνο για στατιστικούς σκοπούς, µεταξύ 

των αντίστοιχων εθνικών αρχών κάθε 

κράτους µέλους, όταν η ανταλλαγή 

χρησιµεύει για την αποτελεσµατική 

κατάρτιση, παραγωγή και διάδοση 

ευρωπαϊκών στατιστικών όσον αφορά τις 

συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών 

ή τη βελτίωση της ποιότητάς τους. 

Η ανταλλαγή εµπιστευτικών δεδοµένων, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 7 

του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 11ης Μαρτίου 2009 για 

τις ευρωπαϊκές στατιστικές, επιτρέπεται 

µόνο για στατιστικούς σκοπούς, µεταξύ 

των αντίστοιχων εθνικών αρχών κάθε 

κράτους µέλους, όταν η ανταλλαγή 

χρησιµεύει για την αποτελεσµατική 

κατάρτιση, παραγωγή και διάδοση 

ευρωπαϊκών στατιστικών όσον αφορά τις 

συναλλαγές αγαθών µεταξύ κρατών µελών 

ή τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Πέραν 

τούτου επιτρέπεται επίσης η ανταλλαγή 

εµπιστευτικών δεδοµένων σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις για φορολογικούς σκοπούς 

µε παράλληλη τήρηση του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 223/2009. 
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