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PAKEITIMAI 

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą atsižvelgti 

į šiuos pakeitimus: 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 a nurodomoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 atsižvelgdama į Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartiją, ypač į tai, kad 

turi būti užtikrinama teisė į asmens 

duomenų apsaugą ir laisvė užsiimti 

verslu, 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(1) tarpvalstybinio masto mokesčių 

vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo 

ir žalingos mokesčių konkurencijos 

keliama problema labai išaugo ir kelia 

didelį susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu 

lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai 

sumažina nacionalines mokestines 

pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms 

taikyti augimui palankią mokesčių politiką. 

Visų pirma, dėl sprendimų, susijusių su 

mokesčiais pagrįstomis struktūromis, 

smarkiai sumažėja dirbtinai didelių 

pajamų sumų apmokestinimo lygis 

išankstinį sprendimą priimančioje šalyje ir 

dėl to gali dirbtinai sumažėti 

apmokestintinos pajamų sumos bet kurioje 

kitoje susijusioje šalyje. Todėl būtina 

skubiai padidinti skaidrumą. Tuo tikslu 

būtina patobulinti Tarybos 

direktyva 2011/16/EU13 nustatytas 

(1) tarpvalstybinio masto mokesčių 

vengimo, agresyvaus mokesčių planavimo 

ir žalingos mokesčių praktikos keliama 

problema labai išaugo ir kelia didelį 

susirūpinimą Sąjungoje ir pasauliniu 

lygmeniu. Mokesčių bazės erozija labai 

sumažina nacionalines mokestines 

pajamas, o tai trukdo valstybėms narėms 

taikyti augimui palankią mokesčių politiką. 

Tačiau dėl kai kurių sprendimų, susijusių 

su mokesčiais pagrįstomis struktūromis, 

sumažėjo dirbtinai didelių pajamų sumų 

apmokestinimo lygis išankstinį sprendimą 

priimančioje, iš dalies keičiančioje ar 

peržiūrinčioje šalyje ir dėl to susidarė 

dirbtinai mažos pajamų sumos, 

apmokestintinos bet kurioje kitoje 

susijusioje šalyje. Todėl būtina skubiai 

padidinti skaidrumą ir imtis tolesnių 

veiksmų ES lygmeniu. Neteisėti mokesčių 

vengimo medeliai turėtų būti panaikinti. 
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priemones ir mechanizmus; Tuo tikslu būtina patobulinti Tarybos 

direktyva 2011/16/EU13 nustatytas 

priemones ir mechanizmus; 

________________ ________________ 

13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 

2011/16/ES dėl administracinio 

bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir 

panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB 

(OL L 64, 2011 3 11, p. 1). 

13 2011 m. vasario 15 d. Tarybos direktyva 

2011/16/ES dėl administracinio 

bendradarbiavimo apmokestinimo srityje ir 

panaikinanti Direktyvą 77/799/EEB 

(OL L 64, 2011 3 11, p. 1). 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(2) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios 

Europos Vadovų Tarybos išvadose 

pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau 

pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir 

agresyviu mokesčių planavimu ir 

pasauliniu, ir Sąjungos lygmenimis. 

Akcentuodama skaidrumo reikšmę, 

Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos 

ketinimui pateikti pasiūlymą dėl 

automatinių informacijos apie sprendimus 

dėl mokesčių mainų Sąjungoje; 

(2) 2014 m. gruodžio 18 d. posėdžiavusios 

Europos Vadovų Tarybos išvadose 

pabrėžtas skubus poreikis dėti daugiau 

pastangų kovoje su mokesčių vengimu ir 

agresyviu mokesčių planavimu ir 

pasauliniu, ir Europos lygmenimis. 

Akcentuodama skaidrumo reikšmę, 

Europos Vadovų Taryba pritarė Komisijos 

ketinimui pateikti pasiūlymą dėl 

automatinių informacijos apie sprendimus 

dėl mokesčių mainų Sąjungoje; 

 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

3 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(3) Direktyvoje 2011/16/ES numatyti 

privalomi spontaniški informacijos mainai 

tarp valstybių narių penkiais konkrečiais 

atvejais ir per tam tikrą terminą. Tie 

spontaniški informacijos mainai atvejais, 

kai vienos valstybės narės kompetentinga 

institucija turi pagrindo manyti, kad kitoje 

valstybėje narėje prarandamos mokestinės 

pajamos, jau taikomi tarpvalstybinį 

matmenį turintiems sprendimams dėl 

(3) Direktyvoje 2011/16/ES numatyti 

privalomi spontaniški informacijos mainai 

tarp valstybių narių penkiais konkrečiais 

atvejais ir per tam tikrą terminą ir joje 

išaiškinta, kad valstybės narės neturi 

laisvės vykdyti „atsitiktinės paieškos“ arba 

reikalauti suteikti informaciją, kuri 

greičiausiai nėra susijusi su atitinkamo 

mokesčių mokėtojo mokesčių reikalais. 

Tie spontaniški informacijos mainai 
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mokesčių, kuriuos valstybė narė skiria 

konkrečiam mokesčių mokėtojui dėl 

mokesčių nuostatų aiškinimo ar taikymo 

ateityje; 

atvejais, kai vienos valstybės narės 

kompetentinga institucija turi pagrindo 

manyti, kad kitoje valstybėje narėje 

prarandamos mokestinės pajamos, jau 

taikomi tarpvalstybinį matmenį turintiems 

sprendimams dėl mokesčių, kuriuos 

valstybė narė skiria konkrečiam mokesčių 

mokėtojui dėl mokesčių nuostatų aiškinimo 

ar taikymo ateityje; 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) galimybė atsisakyti suteikti informaciją, 

jei dėl to būtų atskleista komercinė, 

pramoninė ar profesinė paslaptis arba 

komercinis procesas, arba informacija, 

kurios atskleidimas prieštarautų viešajai 

politikai, nebūtų taikoma privalomų 

automatinių informacijos apie išankstinius 

tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę 

kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad 

nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas. 

Tiems komerciniams interesams apsaugoti 

turėtų pakakti to, kad informacija, kuria 

privaloma keistis su visomis valstybėmis 

narėmis, yra riboto pobūdžio; 

(5) galimybė atsisakyti suteikti informaciją, 

jei dėl to būtų atskleista komercinė, 

pramoninė ar profesinė paslaptis arba 

komercinis procesas, arba informacija, 

kurios atskleidimas prieštarautų viešajai 

politikai, nebūtų taikoma privalomų 

automatinių informacijos apie išankstinius 

tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę 

kainodaros tvarką mainų nuostatoms, kad 

nebūtų sumažintas tų mainų efektyvumas, 

vaidmuo ir tinkamas veikimas. Tiems 

komerciniams interesams minimaliai 

apsaugoti turėtų pakakti to, kad 

informacija, kuria privaloma keistis su 

visomis valstybėmis narėmis, yra riboto 

pobūdžio; 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) išankstiniais sprendimais dėl 

mokesčių užtikrinamas nuoseklus ir 

skaidrus teisės aktų taikymas; 
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Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

5 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5b) skaidriomis mokesčių taisyklėmis 

mokesčių mokėtojams ir verslui 

suteikiamas teisinis tikrumas ir 

skatinamos investicijos; 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) norint, kad privalomi automatiniai 

išankstinių tarpvalstybinių sprendimų ir 

išankstinės kainodaros tvarkos mainai būtų 

naudingi, informacija turi būti perduota 

iškart po to, kai jie yra priimami, taigi 

reikėtų nustatyti, kad ta informacija turėtų 

būti perduodama reguliariais tarpsniais; 

(6) norint, kad privalomi automatiniai 

informacijos apie išankstinius 

tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę 
kainodaros tvarką mainai būtų naudingi, 

informacija apie tuos sprendimus ir tvarką 

turėtų būti perduodama nedelsiant po jų 

priėmimo. Taisyklių nesilaikymo atvejais 

gali būti nustatytos veiksmingos ir 

efektyvios sankcijos; 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(8) valstybės narės turėtų keistis pagrindine 

informacija, kuri taip pat turi būti 

perduodama Komisijai. Tai sudarytų 

sąlygas Komisijai bet kuriuo metu stebėti 

ir įvertinti, kiek efektyviai vykdomi 

automatiniai informacijos apie 

tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę 

kainodaros tvarką mainai. Toks 

informacijos perdavimas neatleis 
valstybių narių nuo pareigos informuoti 

Komisiją apie bet kokią valstybės pagalbą; 

(8) valstybės narės turėtų keistis pagrindine 

informacija su naujuoju centriniu 

skaidriu registru mokesčių klausimais. 

Pagal Sutartis Komisijos vaidmuo yra 

siekti užtikrinti tinkamą Sąjungos teisės 

aktų taikymą piliečių labui. Atsižvelgiant į 

tai, Komisija turėtų imtis reikiamų 

veiksmų, kad stebėtų, kaip laikomasi 

teisės aktų dėl kovos su mokesčių 

vengimu, tuo pat metu gerbdama 

suverenumą mokesčių srityje. Tiesioginių 
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mokesčių atveju turi būti išlaikytas 

pagrindinis valstybių narių suverenumo 

mokesčių klausimais principas ir neturi 

būti keliamas pavojus subsidiarumo 

principui. Komisija, kovodama su 

agresyviu mokesčių planavimu, turėtų 

veiksmingai ir griežtai taikyti ES valstybės 

pagalbos taisykles. Ypač svarbu, kad 

bendrovės mokesčius mokėtų tose šalyse, 

kuriose generuoja pelną; 

Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(9) informacijos gaunančios valstybės 

narės grįžtamasis ryšys informaciją 

siunčiančiai valstybei narei yra būtinas 

efektyvios automatinių informacijos mainų 

sistemos veikimo elementas. Todėl 

tikslinga nustatyti priemones, kurios 

sudarytų sąlygas teikti grįžtamąją 

informaciją tais atvejais, kai informacija 

buvo panaudota ir kai pagal kitas 

Direktyvos 2011/16/ES nuostatos negalima 

teikti kitos grįžtamosios informacijos; 

(9) informaciją gaunančios valstybės narės 

atsiliepimai informaciją siunčiančiai 

valstybei narei yra būtinas veiksmingos 

automatinių informacijos mainų sistemos 

veikimo elementas, kadangi jie skatina 

valstybių narių administracinį 

bendradarbiavimą. Todėl tikslinga 

nustatyti priemones, kurios sudarytų 

sąlygas teikti grįžtamąją informaciją tais 

atvejais, kai informacija buvo panaudota ir 

kai pagal kitas Direktyvos 2011/16/ES 

nuostatos negalima teikti kitos 

grįžtamosios informacijos; 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

11 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(11) valstybės narės imasi visų reikiamų 

priemonių pašalinti kliūtis, kurios galėtų 

kliudyti veiksmingai ir kuo plačiau 

privalomai automatiškai keistis informacija 

apie išankstinius tarpvalstybinius 

sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką; 

(11) valstybės narės, siekdamos skatinti 

bendradarbiavimą ir padidinti skaidrumą, 
imasi visų reikiamų priemonių pašalinti 

kliūtis, kurios galėtų kliudyti veiksmingai 

ir kuo plačiau privalomai automatiškai 

keistis informacija apie išankstinius 

tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę 

kainodaros tvarką, atsižvelgdamos į 

pasaulinį EBPO standartą dėl 
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standartinių automatinių informacijos 

mainų kaip į minimalų standartą ir taip 

pat į tai, kad valstybės narės įsipareigojo 

imtis prevencijos priemonių prieš 

mokesčių vengimą, įgyvendamos G20 ir 

EBPO ataskaitų teikimo pagal šalis 

modelius ir svarstydamos tolesnį jų 

patobulinimą; 

 

Pakeitimas 12 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15a) taip pat turėtų būti atsižvelgta į 

Švedijos parlamento pagrįstą nuomonę 

dėl subsidiarumo principų taikymo, 

pateiktą pagal Protokolo Nr. 2 6 straipsnį, 

kurioje tvirtinama, kad dabartinis 

pasiūlymas neperžengia ribų, būtinų 

veiksmingiems informacijos mainams 

užtikrinti, tačiau, kita vertus, teigiama, 

kad esama rizikos, jog dėl to, kad 

informacijos pateikimo reikalavimai 

suformuluoti labai plačiai, gali būti 

pateikta tiek daug informacijos, kad bus 

itin sudėtinga pasiekti tikslą; savo 

pagrįstoje nuomonėje Švedijos 

parlamentas taip pat reiškia susirūpinimą, 

kad kai kuriais aspektais dabartiniame 

pasiūlyme viršijama tai, kas būtina, 

įskaitant ilgą taikymo atgaline data 

laikotarpį; 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

15 b konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (15b) nepaprastai svarbu, kad tiesioginių 

mokesčių atveju būtų išlaikytas 

pagrindinis valstybių narių suverenumo 

mokesčių klausimais principas ir kad 

dabartiniu pasiūlymu nebūtų keliamas 
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pavojus subsidiarumo principui; 

 

Pakeitimas 14 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) šioje direktyvoje gerbiamos 

pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 

pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia 

direktyva siekiama užtikrinti visapusišką 

pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą 

ir laisvę užsiimti verslu; 

(16) šioje direktyvoje gerbiamos 

pagrindinės teisės ir laikomasi principų, 

pripažįstamų visų pirma Europos Sąjungos 

pagrindinių teisių chartijoje. Visų pirma šia 

direktyva siekiama užtikrinti visapusišką 

pagarbą teisei į asmens duomenų apsaugą 

ir laisvę užsiimti verslu. Asmeniniai 

duomenys turi būti tvarkomi konkrečiais, 

aiškiais ir teisėtais tikslais ir tik jei jie yra 

tinkami, aktualūs ir savo apimtimi 

neviršija tikslų. Bet kokie minėtų teisių 

apribojimai turėtų būti taikomi tik tuo 

atveju, jei laikomasi Pagrindinių teisių 

chartijos 52 straipsnio 1 dalyje nustatytų 

sąlygų. Laikantis proporcingumo 

principo, apribojimai gali būti taikomi tuo 

atveju, jei jie atitinka būtinus ir tikruosius 

teisės aktuose nustatytus bendrojo 

intereso tikslus arba jei reikia apsaugoti 

kitų asmenų teises ir laisves; 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

17 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 

užtikrinti veiksmingą valstybių narių 

administracinį bendradarbiavimą tokiomis 

sąlygomis, kurios būtų suderinamos su 

tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės 

narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 

vienodumo ir veiksmingumo poreikio to 

tikslo geriau siekti Sąjungos lygiu, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 

5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 

(17) kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. 

užtikrinti veiksmingą valstybių narių 

administracinį bendradarbiavimą tokiomis 

sąlygomis, kurios būtų suderinamos su 

tinkamu vidaus rinkos veikimu, valstybės 

narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl 

reikiamo vienodumo ir veiksmingumo to 

tikslo būtų geriau siekti Europos lygiu, 

laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 

5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo 
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principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 

Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šia direktyva 

neviršijama to, kas būtina nurodytam 

tikslui pasiekti; 

principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. 

Pagal tame straipsnyje nustatytą 

proporcingumo principą šia direktyva 

neviršijama to, kas būtina nurodytam 

tikslui pasiekti; 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktis 

Direktyva 2011/16/ES 

3 straipsnio 9 punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, 

sistemingas iš anksto nustatytos 

informacijos pateikimas kitai valstybei 

narei be išankstinio prašymo iš anksto 

nustatytais reguliariais intervalais; Taikant 

8 straipsnio 1 dalį, turima informacija 

reiškia informaciją, kuri yra informaciją 

pateikiančios valstybės narės mokesčių 

dokumentuose ir kurią galima gauti taikant 

toje valstybėje narėje nustatytas 

informacijos rinkimo bei tvarkymo 

procedūras; 

a) taikant 8 straipsnio 1 dalį ir 8a straipsnį, 

sistemingas iš anksto nustatytos 

informacijos pateikimas kitai valstybei 

narei be išankstinio prašymo iš anksto 

nustatytais reguliariais intervalais, siekiant 

atitinkamai ir reguliariai pasinaudoti 

automatinių informacijos mainų 

pranašumais. Taikant 8 straipsnio 1 dalį, 

turima informacija reiškia informaciją, kuri 

yra informaciją pateikiančios valstybės 

narės mokesčių dokumentuose ir kurią 

galima gauti taikant toje valstybėje narėje 

nustatytas informacijos rinkimo bei 

tvarkymo procedūras; 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2011/16/ES 

8 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Kompetentinga valstybės narės 

institucija, priimanti ar iš dalies keičianti 

išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba 

išankstinę kainodaros tvarką po šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių 

mainų būdu pateikia informaciją apie tai 

visų kitų valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms ir Europos Komisijai. 

1. Kompetentinga valstybės narės 

institucija, priimanti ar iš dalies keičianti 

išankstinį tarpvalstybinį sprendimą arba 

išankstinę kainodaros tvarką po šios 

direktyvos įsigaliojimo dienos, automatinių 

mainų būdu pateikia informaciją apie tai 

visų kitų valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms ir naujam centriniam 

skaidriam registrui mokesčių klausimais. 
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Komisija stebi ir įvertina, kiek efektyviai 

vykdomi automatiniai informacijos 

mainai. 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2011/16/ES 

8 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Kompetentinga valstybės narės 

institucija taip pat pateiks visų kitų 

valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms ir Europos Komisijai 

informaciją apie išankstinius 

tarpvalstybinius sprendimus ir išankstinę 

kainodaros tvarką, kurie priimti per 

laikotarpį, prasidėjusį prieš dešimt metų iki 

šios direktyvos įsigaliojimo, bet kurie vis 

dar galioja šios direktyvos įsigaliojimo 

dieną. 

2. Kompetentinga valstybės narės 

institucija taip pat pateiks visų kitų 

valstybių narių kompetentingoms 

institucijoms ir centriniam skaidriam 

registrui mokesčių klausimais informaciją 

apie išankstinius tarpvalstybinius 

sprendimus ir išankstinę kainodaros tvarką, 

kurie priimti per laikotarpį, prasidėjusį 

prieš penkerius metus iki šios direktyvos 

įsigaliojimo, bet kurie vis dar galioja ir 

taikomi šios direktyvos įsigaliojimo dieną. 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 3 punktas 

Direktyva 2011/16/ES 

8 a straipsnio 7 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7. Kompetentinga institucija, kuriai 

informacija pateikiama pagal 1 dalį, 

nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau 

kaip per septynias darbo dienas nuo jos 

gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis 

priemonėmis, informaciją suteikusiai 

kompetentingai institucijai patvirtina, kad 

informacija gauta.  

7. Kompetentinga institucija, kuriai 

informacija pateikiama pagal 1 dalį, 

nedelsdama ir bet kuriuo atveju ne vėliau 

kaip per septynias darbo dienas nuo jos 

gavimo, jei įmanoma, elektroninėmis 

priemonėmis, informaciją suteikusiai 

kompetentingai institucijai patvirtina, kad 

informacija gauta, tuo būdu 

palengvindama efektyvios automatinių 

informacijos mainų sistemos veikimą. 
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Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas 

Direktyva 2011/16/ES 

23 a straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą 

informaciją laiko konfidencialia 

vadovaudamasi Sąjungos institucijoms 

taikomomis nuostatomis.  

1. Komisija pagal šią direktyvą gautą 

informaciją laiko konfidencialia 

vadovaudamasi Sąjungos institucijoms 

taikomomis nuostatomis, kaip įtvirtinta 

Europos Sąjungos pagrindinių teisių 

chartijos 8 straipsnyje.  

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

1 straipsnio 1 dalies 9 a punktas (naujas) 

Direktyva 2011/16/ES 

25 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9a) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „25a straipsnis 

 Ši direktyva dera su pokyčiais EBPO ir 

joje atsižvelgiama į automatinių 

finansinių sąskaitų informacijos 

mokesčių klausimais mainų standartu 

nustatytą EBPO išsamių taisyklių 

rinkinį.“ 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

4 straipsnio 1 dalies 9 b punktas (naujas) 

Direktyva 2011/16/ES 

25 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 9b) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „25b straipsnis 
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 Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms 

imtis tolesnių veiksmų kurti šalies vidaus 

ar susitarimais pagrįstas nuostatas dėl 

mokesčių vengimo prevencijos.“ 
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