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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων καλεί την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής 

Πολιτικής, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε τον 

σεβασμό του δικαιώματος προστασίας 

των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και την επιχειρηματική ελευθερία, 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής 

φοροαποφυγής, του επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού και του 

επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού 
έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του 

αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε 

ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η διάβρωση της φορολογικής βάσης 

μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά 

έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για 

την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. 

Ειδικότερα, αποφάσεις που λαμβάνονται 

όσον αφορά δομές που δημιουργούνται για 

φορολογικούς σκοπούς οδηγούν σε 

χαμηλό επίπεδο φορολογίας τεχνητώς 

υψηλών εισοδημάτων στη χώρα που 

εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση και 

μπορεί να αφήνουν τεχνητώς χαμηλά 

(1) Το πρόβλημα της διασυνοριακής 

φοροαποφυγής, του επιθετικού 

φορολογικού σχεδιασμού και των 

επιζήμιων φορολογικών πρακτικών έχει 

ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του 

αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε 

ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η διάβρωση της φορολογικής βάσης 

μειώνει σημαντικά τα εθνικά φορολογικά 

έσοδα, γεγονός το οποίο εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να εφαρμόσουν ευνοϊκές για 

την ανάπτυξη φορολογικές πολιτικές. 

Ωστόσο, ορισμένες αποφάσεις που 

λαμβάνονται όσον αφορά δομές που 

δημιουργούνται για φορολογικούς σκοπούς 

έχουν οδηγήσει σε χαμηλό επίπεδο 

φορολογίας τεχνητώς υψηλών 

εισοδημάτων στη χώρα που εκδίδει, 

τροποποιεί ή ανανεώνει την εκ των 
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εισοδήματα να φορολογούνται σε άλλες 

εμπλεκόμενες χώρες. Συνεπώς, είναι 

επιτακτική ανάγκη να βελτιωθεί η 

διαφάνεια. Για την επίτευξη του εν λόγω 

στόχου πρέπει να ενισχυθούν τα εργαλεία 

και οι μηχανισμοί που έχουν καθιερωθεί με 

την οδηγία 2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου. 

προτέρων απόφαση και έχουν αφήσει 

τεχνητώς χαμηλά εισοδήματα να 

φορολογούνται σε άλλες εμπλεκόμενες 

χώρες. Συνεπώς, είναι επιτακτική ανάγκη 

να βελτιωθεί η διαφάνεια και να 

αναληφθεί περαιτέρω δράση σε ενωσιακό 

επίπεδο. Θα πρέπει να καταργηθούν τα 

παράνομα μοντέλα φοροαποφυγής. Για 

την επίτευξη του εν λόγω στόχου πρέπει να 

ενισχυθούν τα εργαλεία και οι μηχανισμοί 

που έχουν καθιερωθεί με την οδηγία 

2011/16/ΕΕ13 του Συμβουλίου. 

________________ ________________ 

13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 

15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα της 

φορολογίας και με την κατάργηση της 

οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 

11.3.2011, σ. 1). 

13 Οδηγία 2011/16/EE του Συμβουλίου, της 

15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη 

διοικητική συνεργασία στον τομέα της 

φορολογίας και με την κατάργηση της 

οδηγίας 77/799/ΕΟΚ (ΕΕ L 64 της 

11.3.2011, σ. 1). 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα 

συμπεράσματά του της 18ης Δεκεμβρίου 

2014, τόνισε την επιτακτική ανάγκη να 

δοθεί ώθηση στις προσπάθειες για την 

καταπολέμηση της φοροαποφυγής και του 

επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, τόσο 

σε παγκόσμιο όσο και σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Τονίζοντας τη σημασία της 

διαφάνειας, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

εξέφρασε την ικανοποίησή του για την 

πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει 

πρόταση για την αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών όσον αφορά φορολογικές 

αποφάσεις στην Ένωση. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την 

υποχρεωτική αυθόρμητη ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

σε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

εντός ορισμένων προθεσμιών. Η 

αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, σε 

περιπτώσεις στις οποίες η αρμόδια αρχή 

ενός κράτους μέλους έχει λόγους να 

υποθέτει ότι σε άλλο κράτος μέλος 

υφίσταται διαφυγή φόρων, εφαρμόζεται 

ήδη στις φορολογικές αποφάσεις (tax 

rulings) που λαμβάνει ένα κράτος μέλος 

για συγκεκριμένο φορολογούμενο όσον 

αφορά την ερμηνεία ή την εφαρμογή, στο 

μέλλον, φορολογικών διατάξεων με 

διασυνοριακή διάσταση. 

(3) Η οδηγία 2011/16/ΕΕ προβλέπει την 

υποχρεωτική αυθόρμητη ανταλλαγή 

πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών 

σε πέντε συγκεκριμένες περιπτώσεις και 

εντός ορισμένων προθεσμιών και 

διευκρινίζει ότι τα κράτη μέλη δεν είναι 

ελεύθερα να πραγματοποιούν «επιδρομές 

αλίευσης» ή να ζητούν πληροφορίες που 

είναι απίθανο να αφορούν φορολογικές 

υποθέσεις ενός συγκεκριμένου 

φορολογούμενου. Η αυθόρμητη ανταλλαγή 

πληροφοριών, σε περιπτώσεις στις οποίες 

η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους έχει 

λόγους να υποθέτει ότι σε άλλο κράτος 

μέλος υφίσταται διαφυγή φόρων, 

εφαρμόζεται ήδη στις φορολογικές 

αποφάσεις (tax rulings) που λαμβάνει ένα 

κράτος μέλος για συγκεκριμένο 

φορολογούμενο όσον αφορά την ερμηνεία 

ή την εφαρμογή, στο μέλλον, φορολογικών 

διατάξεων με διασυνοριακή διάσταση. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης 

πληροφοριών στην περίπτωση που η 

διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην 

κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή 

επαγγελματικού απορρήτου μιας 

εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της 

οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη 

προς τη δημόσια τάξη δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται στις διατάξεις της 

υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των 

προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις 

εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής 

τιμολόγησης προκειμένου να μην 

μειώνεται η αποτελεσματικότητα αυτών 

των ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση 

(5) Η δυνατότητα άρνησης διαβίβασης 

πληροφοριών στην περίπτωση που η 

διαβίβαση αυτή θα οδηγούσε στην 

κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή 

επαγγελματικού απορρήτου μιας 

εμπορικής μεθόδου ή πληροφορίας της 

οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη 

προς τη δημόσια τάξη δεν θα πρέπει να 

εφαρμόζεται στις διατάξεις της 

υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών όσον αφορά τις εκ των 

προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις και τις 

εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής 

τιμολόγησης προκειμένου να μην 

μειώνεται η αποτελεσματικότητα, ο ρόλος 

και η ορθή λειτουργία αυτών των 
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των πληροφοριών που πρέπει να 

διαβιβάζονται σε όλα τα κράτη μέλη θα 

πρέπει να διασφαλίζει  επαρκή προστασία 

των εν λόγω εμπορικών συμφερόντων. 

ανταλλαγών. Η περιορισμένη φύση των 

πληροφοριών που πρέπει να διαβιβάζονται 

σε όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο 

προστασίας των εν λόγω εμπορικών 

συμφερόντων. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Οι εκ των προτέρων φορολογικές 

αποφάσεις διασφαλίζουν την συνεκτική 

και διαφανή εφαρμογή της νομοθεσίας. 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5β) Οι διαφανείς φορολογικοί κανόνες 

παρέχουν ασφάλεια δικαίου για τους 

φορολογούμενους και τις επιχειρήσεις και 

παράγουν επενδύσεις. 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 

οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή των εκ των προτέρων 

διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των 

προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής 

τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να 

κοινοποιούνται αμέσως μετά την έκδοσή 

τους και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να 

καθοριστούν τακτικά διαστήματα για την 

(6) Προκειμένου να αξιοποιηθούν τα 

οφέλη από την υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή των εκ των προτέρων 

διασυνοριακών αποφάσεων και των εκ των 

προτέρων συμφωνιών ενδοομιλικής 

τιμολόγησης, οι πληροφορίες θα πρέπει να 

κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση μετά 

την έκδοσή τους. Μπορούν να 

προβλεφθούν κατάλληλες και 
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κοινοποίηση των πληροφοριών· αποτελεσματικές κυρώσεις σε 

περιπτώσεις μη συμμόρφωσης. . 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάζουν 

επίσης στην Επιτροπή τις βασικές 

πληροφορίες που πρέπει να 

κοινοποιούνται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

Επιτροπή θα μπορεί, σε οποιαδήποτε 

χρονική στιγμή, να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί την αποτελεσματική εφαρμογή 

της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών 

όσον αφορά τις εκ των προτέρων 

διασυνοριακές αποφάσεις και τις εκ των 

προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής 

τιμολόγησης. Η εν λόγω κοινοποίηση δεν 

θα απαλλάσσει ένα κράτος μέλος από την 

υποχρέωσή του να κοινοποιεί κάθε 

κρατική ενίσχυση στην Επιτροπή. 

(8) Τα κράτη μέλη πρέπει να διαβιβάζουν 

τις βασικές πληροφορίες στο νέο κεντρικό 

διαφανές μητρώο ασφάλειας για  

φορολογικά θέματα. Ο ρόλος της 

Επιτροπής, σύμφωνα με τις Συνθήκες, 

είναι να επιδιώκει να εξασφαλίζει την 

ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της 

Ένωσης προς το συμφέρον των πολιτών. 

Η Επιτροπή θα πρέπει εν προκειμένω να 

προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τον 

έλεγχο της συμμόρφωσης με το δίκαιο για 

την αντιμετώπιση της φοροαποφυγής, 

παράλληλα με την τήρηση της 

φορολογικής κυριαρχίας. Πρέπει να 

τηρείται η θεμελιώδης αρχή της 

κυριαρχίας των κρατών μελών σε 

φορολογικά θέματα όταν πρόκειται για 

άμεσους φόρους και δεν πρέπει να τίθεται 

σε κίνδυνο η αρχή της επικουρικότητας. 

Η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόζει 

αποτελεσματικά και αυστηρά τους 

κανόνες της ΕΕ περί κρατικών 

ενισχύσεων για την καταπολέμηση του 

επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού. 

Είναι άκρως σημαντικό οι εταιρείες να 

πληρώνουν φόρους στις χώρες στις 

οποίες παράγονται τα κέρδη τους. 

Τροπολογία  10 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Η ανατροφοδότηση από το κράτος 

μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής 

των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο 

(9) Η ανατροφοδότηση από το κράτος 

μέλος λήψης στο κράτος μέλος αποστολής 

των πληροφοριών αποτελεί απαραίτητο 
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στοιχείο για τη λειτουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών. Ως εκ τούτου, 

είναι σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που 

θα επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε 

περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες 

χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να 

παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει 

άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. 

στοιχείο για τη λειτουργία ενός 

αποτελεσματικού συστήματος αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών, εφόσον 

ενθαρρύνει την διοικητική συνεργασία 

μεταξύ κρατών μελών. Ως εκ τούτου, είναι 

σκόπιμο να προβλεφθούν μέτρα που θα 

επιτρέπουν την ανατροφοδότηση σε 

περιπτώσεις στις οποίες οι πληροφορίες 

χρησιμοποιήθηκαν και δεν είναι δυνατό να 

παρασχεθεί ανατροφοδότηση δυνάμει 

άλλων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/ΕΕ. 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν 

όλα τα απαραίτητα μέτρα για να άρουν 

κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε να 

παρεμποδίσει την αποτελεσματική και 

ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις 

εκ των προτέρων διασυνοριακές 

αποφάσεις και τις εκ των προτέρων 

συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

(11) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

να άρουν κάθε εμπόδιο που θα μπορούσε 

να παρεμποδίσει την αποτελεσματική και 

ευρύτερη δυνατή υποχρεωτική αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις 

εκ των προτέρων διασυνοριακές 

αποφάσεις και τις εκ των προτέρων 

συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης 

προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία 

και η διαφάνεια, λαμβάνοντας υπόψη ως 

ελάχιστα πρότυπα τα παγκόσμια πρότυπα 

του ΟΟΣΑ για πρότυπη αυτόματη 

ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης το 

γεγονός ότι τα κράτη μέλη έχουν 

δεσμευτεί να λαμβάνουν μέτρα για την 

πρόληψη της φοροαποφυγής με την 

εφαρμογή των μοντέλων των G20-ΟΟΣΑ 

και ενδεχομένως πέραν αυτών για την 

υποβολή εκθέσεων ανά χώρα. 
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Τροπολογία  12 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Θα πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη 

την αιτιολογημένη γνώμη του Σουηδικού 

Κοινοβουλίου σχετικά με την αρχή της 

επικουρικότητας που απεστάλη σύμφωνα 

με το άρθρο 6 του πρωτοκόλλου αριθ.2, 

όπου επιβεβαιώνεται ότι η παρούσα 

πρόταση βρίσκεται εντός των ορίων της 

αναγκαιότητας για την επίτευξη 

αποτελεσματικής ανταλλαγής 

πληροφοριών ενώ, από την άλλη πλευρά, 

θεωρεί ότι η ευρεία διατύπωση για την 

υποχρέωση παροχής πληροφοριών μπορεί 

να δημιουργήσει τόσο μεγάλο όγκο 

πληροφοριών που θα μπορούσαν να 

εμποδίσουν την επίτευξη του στόχου· και 

όπου το Σουηδικό Κοινοβούλιο εγείρει 

επίσης ανησυχίες ότι η παρούσα πρόταση 

βαίνει πέραν αυτής της αναγκαιότητας, 

όσον αφορά ορισμένες πτυχές, 

συμπεριλαμβανομένης της μακράς 

περιόδου της αναδρομικότητας· 

Τροπολογία  13 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 15 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15β) Είναι σημαντικό το ότι πρέπει να 

τηρείται η θεμελιώδης αρχή της 

κυριαρχίας των κρατών μελών σε 

φορολογικά θέματα όταν πρόκειται για 

άμεσους φόρους και ότι η παρούσα 

πρόταση δεν πρέπει να θέτει σε κίνδυνο 

την αρχή της επικουρικότητας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 

αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η 

παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει 

τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της επιχειρηματικής 

ελευθερίας. 

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 

θεμελιώδη δικαιώματα και συνάδει με τις 

αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως στον 

Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, η 

παρούσα οδηγία επιδιώκει να εξασφαλίσει 

τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και της επιχειρηματικής 

ελευθερίας. Τα δεδομένα προσωπικού 

χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε 

επεξεργασία για συγκεκριμένους, σαφείς 

και νόμιμους σκοπούς και μόνον εφόσον 

είναι επαρκή, συναφή και όχι δυσανάλογα 

σε σχέση με τους σκοπούς. Οιοσδήποτε 

περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών 

πρέπει να επιβληθεί μόνον υπό την 

προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι που 

περιέχονται στο άρθρο 52 παράγραφος 1 

του Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων. Τηρουμένης της αρχής της 

αναλογικότητας, περιορισμοί μπορούν να 

επιβάλλονται υπό την προϋπόθεση ότι 

συνάδουν με τους αναγκαίους και 

πραγματικούς στόχους γενικού 

συμφέροντος που αναγνωρίζονται από τη 

νομοθεσία, ή ικανοποιούν την ανάγκη 

προστασίας των δικαιωμάτων και 

ελευθεριών τρίτων. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας 

οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική 

συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 

κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη 

λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, δεν 

είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από 

τα κράτη μέλη, αλλά, λόγω της 

απαιτούμενης ομοιομορφίας και 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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αποτελεσματικότητας, μπορεί να 

επιτευχθεί καλύτερα σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει 

μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας όπως ορίζεται στο 

άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο 

άρθρο αυτό, η παρούσα οδηγία δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την 

επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 3 – σημείο 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 

παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η 

συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος 

μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, 

προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά 

εκ των προτέρων καθορισμένα 

διαστήματα. Για τους σκοπούς του άρθρου 

8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε 

διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις 

πληροφορίες των φορολογικών αρχείων 

του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις 

πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να 

ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 

συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 

του εν λόγω κράτους μέλους. 

α) για τους σκοπούς του άρθρου 8 

παράγραφος 1 και του άρθρου 8α, η 

συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος 

μέλος χωρίς προηγούμενο αίτημα, 

προκαθορισμένων πληροφοριών ανά τακτά 

εκ των προτέρων καθορισμένα 

διαστήματα, προκειμένου να 

αξιοποιηθούν τα οφέλη της αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών με τακτικό και 

σωστό τρόπο. Για τους σκοπούς του 

άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε 

διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις 

πληροφορίες των φορολογικών αρχείων 

του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις 

πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να 

ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες 

συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών 

του εν λόγω κράτους μέλους. 

Τροπολογία  17 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 1 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που 

εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων 

διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων 

συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη 

ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις 

αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 

μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. 

1. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους που 

εκδίδει ή τροποποιεί μια εκ των προτέρων 

διασυνοριακή απόφαση ή εκ των προτέρων 

συμφωνία ενδοομιλικής τιμολόγησης μετά 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας οδηγίας κοινοποιεί, με αυτόματη 

ανταλλαγή, συναφείς πληροφορίες στις 

αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 

μελών και στο νεοσυσταθέν κεντρικό 

διαφανές μητρώο για φορολογικά θέματα. 

Η Επιτροπή αξιολογεί και παρακολουθεί 

την εφαρμογή στην πράξη της αυτόματης 

ανταλλαγής πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8α – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 

κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις 

αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 

μελών καθώς και στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή σχετικά με τις εκ των προτέρων 

διασυνοριακές αποφάσεις που εκδόθηκαν 

και τις εκ των προτέρων συμφωνίες 

ενδοομιλικής τιμολόγησης που 

συνήφθησαν κατά τη διάρκεια περιόδου 

που αρχίζει δέκα έτη πριν από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας οδηγίας, αλλά οι 

οποίες εξακολουθούν να ισχύουν κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της.  

2. Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους 

κοινοποιεί επίσης πληροφορίες στις 

αρμόδιες αρχές όλων των άλλων κρατών 

μελών  και στο κεντρικό διαφανές 

μητρώο για φορολογικά θέματα σχετικά 

με τις εκ των προτέρων διασυνοριακές 

αποφάσεις που εκδόθηκαν και τις εκ των 

προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής 

τιμολόγησης που συνήφθησαν κατά τη 

διάρκεια περιόδου που αρχίζει πέντε έτη 

πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας 

οδηγίας, αλλά οι οποίες εξακολουθούν να 

ισχύουν και να είναι έγκυρες κατά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος της. 

Τροπολογία  19 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 8 α – παράγραφος 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

7. Η αρμόδια αρχή στην οποία 

κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν 

με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και 

οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά 

εργάσιμων ημερών, τη λήψη των 

πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της 

διαβίβασε τις πληροφορίες.  

7. Η αρμόδια αρχή στην οποία 

κοινοποιούνται πληροφορίες σύμφωνα με 

την παράγραφο 1 επιβεβαιώνει, ει δυνατόν 

με ηλεκτρονικά μέσα, αμέσως και 

οπωσδήποτε το αργότερο εντός επτά 

εργάσιμων ημερών, τη λήψη των 

πληροφοριών στην αρμόδια αρχή που της 

διαβίβασε τις πληροφορίες, 

διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την 

λειτουργία ενός αποτελεσματικού 

συστήματος αυτόματης ανταλλαγής 

πληροφοριών. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 23 α – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές 

τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις 

αρχές της Ένωσης.   

1. Η Επιτροπή χειρίζεται ως εμπιστευτικές 

τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται 

δυνάμει της παρούσας οδηγίας, σύμφωνα 

με τις διατάξεις που εφαρμόζονται στις 

αρχές της Ένωσης, όπως κατοχυρώνεται 

στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος1 – σημείο 9 α (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 25 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 25a 

 Η παρούσα οδηγία είναι συμβατή με τις 

εξελίξεις του ΟΟΣΑ και λαμβάνει υπόψη 
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το ολοκληρωμένο σύνολο κανόνων του 

ΟΟΣΑ που περιέχεται στο πρότυπο 

αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών επί 

χρηματοοικονομικών λογαριασμών». 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – σημείο 9 β (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΕ 

Άρθρο 25 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (9β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο: 

 «Άρθρο 25β 

 Η παρούσα οδηγία δεν εμποδίζει τα 

κράτη μέλη να αναλάβουν περαιτέρω 

δράση για την ανάπτυξη εγχώριων 

διατάξεων ή διατάξεων βάσει συμφωνίας 

για την πρόληψη της φοροαποφυγής». 
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