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GROZĪJUMI 

Juridiskā komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Ekonomikas un monetāro komiteju ņemt 

vērā šādus grozījumus: 

Grozījums Nr.  1 

Direktīvas priekšlikums 

2.a atsauce (jauna) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 ņemot vērā Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartu, it īpaši to, ka ir 

jāievēro tiesības uz personas datu 

aizsardzību un darījumdarbības brīvība, 

 

Grozījums Nr.  2 

Direktīvas priekšlikums 

1. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Pēdējos gados ievērojami pieaugusi 

pārrobežu nodokļu apiešana, agresīva 

nodokļu plānošana un nelabvēlīga nodokļu 

konkurence, un šo parādību novēršanai 

arvien vairāk uzmanības velta gan 

Savienības, gan pasaules līmenī. Nodokļu 

bāzes samazināšanās ievērojami mazina 

valstu nodokļu ieņēmumus; tas liedz 

dalībvalstīm piemērot izaugsmi veicinošu 

nodokļu politiku. Konkrēti – nolēmumi 

attiecībā uz nodokļu vajadzībām 

izveidotām struktūrām ļauj panākt zemu 

nodokļu līmeni par mākslīgi augstām 

ienākuma summām valstī, kas izdod 

iepriekšēju nolēmumu, un var veicināt to, 

ka saglabājas mākslīgi zemas ienākuma 

summas, kurām jāuzliek nodokļi jebkurā 

citā iesaistītajā valstī. Tāpēc ir steidzami 

nepieciešams palielināt pārredzamību. Lai 

to panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, 

kas izveidoti ar Padomes Direktīvu 

(1) Pēdējos gados ievērojami 

palielinājusies pārrobežu izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas, agresīva nodokļu 

plānošana un kaitnieciska nodokļu prakse, 

un šo parādību novēršanai arvien vairāk 

uzmanības velta gan Savienības, gan 

pasaules līmenī. Nodokļu bāzes 

samazināšanās ievērojami mazina valstu 

nodokļu ieņēmumus; tas liedz dalībvalstīm 

piemērot izaugsmi veicinošu nodokļu 

politiku. Tomēr daži nolēmumi attiecībā uz 

nodokļu vajadzībām izveidotām struktūrām 

izraisīja to, ka valstī, kas izdevusi, 

grozījusi vai pārskatījusi attiecīgo 

iepriekšējo nolēmumu, mākslīgi augstas 

ienākumu summas tika apliktas ar 
zemiem nodokļiem, un ļāva jebkurā citā 

iesaistītajā valstī ar nodokli aplikt 

mākslīgi zemas ienākumu summas. Tāpēc 

ir steidzami nepieciešams palielināt 

pārredzamību un ir nepieciešama 

turpmāka darbība ES līmenī. Būtu 
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2011/16/ES13. jāaizliedz nelikumīgi izvairīšanās no 

nodokļu maksāšanas modeļi. Lai to 

panāktu, ir jāuzlabo rīki un mehānismi, kas 

izveidoti ar Padomes Direktīvu 

2011/16/ES13. 

________________ ________________ 

13 Padomes 2011. gada 15. februāra 

Direktīva 2011/16/ES par administratīvu 

sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ 

Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 

11.3.2011., 1. lpp.). 

13 Padomes 2011. gada 15. februāra 

Direktīva 2011/16/ES par administratīvu 

sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ 

Direktīvu 77/799/EEK (OV L 64, 

11.3.2011., 1. lpp.). 

 

Grozījums Nr.  3 

Direktīvas priekšlikums 

2. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra 

secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir 

jāturpina centieni cīņā pret nodokļu 

apiešanu un agresīvu nodokļu plānošanu 

gan pasaules, gan Savienības līmenī. 

Uzsverot, cik svarīga ir pārredzamība, 

Eiropadome atzinīgi novērtēja Komisijas 

nodomu iesniegt priekšlikumu par 

automātisko informācijas apmaiņu par 

nodokļu nolēmumiem Savienībā. 

(2) Eiropadome 2014. gada 18. decembra 

secinājumos uzsvēra, ka steidzami ir 

jāturpina centieni cīņā pret izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas un agresīvu nodokļu 

plānošanu gan pasaules, gan Eiropas 

līmenī. Uzsverot, cik svarīga ir 

pārredzamība, Eiropadome atzinīgi 

novērtēja Komisijas nodomu iesniegt 

priekšlikumu par automātisko informācijas 

apmaiņu par nodokļu nolēmumiem 

Savienībā. 

 

Grozījums Nr.  4 

Direktīvas priekšlikums 

3. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) Direktīvā 2011/16/ES paredzēta 

obligāta spontāna informācijas apmaiņa 

starp dalībvalstīm piecos konkrētos 

gadījumos un noteiktos termiņos. Spontāna 

informācijas apmaiņa, ja vienas dalībvalsts 

kompetentajai iestādei ir iemesls uzskatīt, 

ka varētu rasties nodokļu zudums citā 

dalībvalstī, jau attiecas uz nodokļu 

(3) Direktīvā 2011/16/ES paredzēta 

obligāta spontāna informācijas apmaiņa 

starp dalībvalstīm piecos konkrētos 

gadījumos un noteiktos termiņos un 

noteikts, ka dalībvalstis nevar brīvi 

iesaistīties t. s. „informācijas 

makšķerēšanā” vai pieprasīt informāciju, 

kas, visticamāk, nav saistīta ar konkrētā 
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nolēmumiem, kurus kāda dalībvalsts izdod 

konkrētam nodokļu maksātājam attiecībā 

uz nodokļu noteikumu interpretāciju vai 

piemērošanu nākotnē un kuriem ir 

pārrobežu dimensija. 

nodokļu maksātāja nodokļu lietu. 

Spontāna informācijas apmaiņa, ja vienas 

dalībvalsts kompetentajai iestādei ir 

iemesls uzskatīt, ka varētu rasties nodokļu 

zudums citā dalībvalstī, jau attiecas uz 

nodokļu nolēmumiem, kurus kāda 

dalībvalsts izdod konkrētam nodokļu 

maksātājam attiecībā uz nodokļu 

noteikumu interpretāciju vai piemērošanu 

nākotnē un kuriem ir pārrobežu dimensija. 

 

Grozījums Nr.  5 

Direktīvas priekšlikums 

5. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Iespēja, ka var atteikties sniegt 

informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts 

komercnoslēpums, rūpniecisks vai 

profesionāls noslēpums vai komercprocess, 

vai arī informācijas izpaušana būtu 

pretrunā ar valsts politiku, nebūtu 

jāpiemēro noteikumiem par obligāto 

automātisko informācijas apmaiņu par 

iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu, lai nesamazinātu šīs apmaiņas 

efektivitāti. Tās informācijas ierobežotajam 

apjomam, ar kuru ir jāmainās ar visām 

dalībvalstīm, būtu jānodrošina minēto 

komerciālo interešu pietiekama 

aizsardzība. 

(5) Iespēja, ka var atteikties sniegt 

informāciju, ja tādējādi tiktu izpausts 

komercnoslēpums, rūpniecisks vai 

profesionāls noslēpums vai komercprocess, 

vai arī informāciju, kuras izpaušana būtu 

pretrunā ar valsts politiku, nebūtu 

jāpiemēro noteikumiem par obligāto 

automātisko informācijas apmaiņu par 

iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu, lai nemazinātu šīs apmaiņas 

efektivitāti un lomu un nekavētu tās 

pienācīgu norisi. Tās informācijas 

ierobežotajam raksturam, ar kuru ir 

jāapmainās ar visām dalībvalstīm, būtu 

jānodrošina minimāls minēto komerciālo 

interešu pietiekamas aizsardzības līmenis. 

 

Grozījums Nr.  6 

Direktīvas priekšlikums 

5.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5a) Iepriekšēji nodokļu nolēmumi 

nodrošina tiesību aktu konsekventu un 

pārredzamu piemērošanu. 
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Grozījums Nr.  7 

Direktīvas priekšlikums 

5.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) Pārredzami nodokļu noteikumi 

sniedz juridisku noteiktību nodokļu 

maksātājiem un uzņēmumiem, kā arī rada 

investīcijas. 

 

Grozījums Nr.  8 

Direktīvas priekšlikums 

6. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(6) Lai gūtu iespējamo labumu no obligātās 

automātiskās informācijas apmaiņas par 

iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu, informācija būtu jāsniedz 

nekavējoties pēc to izdošanas un tāpēc 

būtu jānosaka regulāri informācijas 

paziņošanas intervāli. 

(6) Lai gūtu iespējamo labumu no obligātās 

automātiskās informācijas apmaiņas par 

iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu, attiecīgā informācija būtu 

jāsniedz nekavējoties pēc to izdošanas. Var 

tikt noteiktas efektīvas un reālas 

sankcijas, ko piemērot neatbilstības 

gadījumā.  

 

Grozījums Nr.  9 

Direktīvas priekšlikums 

8. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(8) Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar 

paziņojamo pamatinformāciju arī ar 

Komisiju. Šādi Komisija varētu jebkurā 

laikā uzraudzīt un novērtēt informācijas 

automātiskās apmaiņas faktisko 

piemērošanu iepriekšējiem pārrobežu 

nolēmumiem un iepriekšējai vienošanās 

par cenas noteikšanu. Šāda paziņošana 

neatbrīvos dalībvalsti no tās pienākumiem 

(8) Dalībvalstīm būtu jāapmainās ar 

pamatinformāciju ar jauno pārredzamo 

centrālo drošības reģistru, kas paredzēts 

nodokļu jautājumiem. Saskaņā ar 

Līgumiem Komisijas loma ir censties 

nodrošināt Savienības tiesību aktu 

pienācīgu piemērošanu iedzīvotāju 

interesēs. Šajā sakarībā Komisijai būtu 

jāveic nepieciešamie pasākumi, lai 
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paziņot Komisijai par jebkura veida valsts 

atbalstu. 
uzraudzītu atbilstību tiesību aktiem 

nolūkā novērst izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas, vienlaikus ievērojot 

suverenitāti nodokļu jomā. Attiecībā uz 

tiešajiem nodokļiem ir jāatbalsta 

pamatprincips, kas paredz dalībvalstu 

suverenitāti nodokļu jomā, un nedrīkst 

apdraudēt subsidiariātes principu. Lai 

apkarotu agresīvu nodokļu plānošanu, 

Komisijai būtu efektīvi un stingri 

jāpiemēro ES noteikumi par valsts 

atbalstu. Ir ļoti svarīgi, lai uzņēmumi 

maksātu nodokļus valstīs, kurās tie rada 

peļņu. 

Grozījums Nr.  10 

Direktīvas priekšlikums 

9. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(9) Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts 

sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, 

ir nepieciešams elements efektīvas 

automātiskās informācijas apmaiņas 

sistēmas darbībā. Tādēļ ir lietderīgi 

paredzēt pasākumus, kas ļauj sniegt 

atsauksmes, ja informācija ir izmantota un 

ja nevar sniegt atsauksmi saskaņā ar citiem 

Direktīvas 2011/16/ES noteikumiem. 

(9) Atsauksmes, kuras saņēmēja dalībvalsts 

sniedz informācijas nosūtītājai dalībvalstij, 

ir nepieciešams elements efektīvas 

automātiskās informācijas apmaiņas 

sistēmas darbībā, jo tās veicina 

administratīvo sadarbību starp 

dalībvalstīm. Tādēļ ir lietderīgi paredzēt 

pasākumus, kas ļauj sniegt atsauksmes, ja 

informācija ir izmantota un ja nevar sniegt 

atsauksmi saskaņā ar citiem Direktīvas 

2011/16/ES noteikumiem. 

 

Grozījums Nr.  11 

Direktīvas priekšlikums 

11. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(11) Dalībvalstīm būtu jāveic visi 

pasākumi, kas vajadzīgi, lai likvidētu visus 

šķēršļus, kas varētu kavēt efektīvu un 

iespējami plašu obligāto automātisko 

informācijas apmaiņu par iepriekšējiem 

pārrobežu nolēmumiem un iepriekšēju 

(11) Lai pastiprinātu sadarbību un 

pārredzamību, dalībvalstīm, par minimālo 

standartu nosakot ESAO vispārējo 

tipveida informācijas automātiskas 

apmaiņas standartu un ņemot vērā to, ka 

dalībvalstis ir apņēmušās veikt 

pasākumus, lai novērstu izvairīšanos no 
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vienošanos par cenas noteikšanu. nodokļu maksāšanas, īstenojot G20 un 

ESAO modeļus attiecībā uz ziņošanu par 

katru valsti atsevišķi un apsverot iespēju 

neaprobežoties ar šiem modeļiem, būtu 

jāveic visi pasākumi, kas vajadzīgi, lai 

likvidētu jebkādus šķēršļus, kuri varētu 

kavēt efektīvu un iespējami plašu obligāto 

automātisko informācijas apmaiņu par 

iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem un 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu. 

 

Grozījums Nr.  12 

Direktīvas priekšlikums 

15.a apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15a) Būtu jāņem vērā arī saskaņā ar 

2. protokola 6. pantu iesniegtais 

Zviedrijas parlamenta pamatotais 

atzinums par proporcionalitātes principu, 

kurā tas apstiprina, ka pašreizējā 

priekšlikumā paredzēti tikai tie pasākumi, 

kas nepieciešami efektīvas informācijas 

apmaiņas nodrošināšanai, un vienlaikus, 

no otras puses, uzskata, ka informācijas 

sniegšanas prasības plašais formulējums 

var radīt tik lielu informācijas apjomu, 

kas var apgrūtināt izvirzītā mērķa 

sasniegšanu. Minētajā atzinumā 

Zviedrijas parlaments arī pauž bažas par 

to, ka pašreizējā priekšlikumā paredzēti 

atsevišķi noteikumi, kas nav nepieciešami 

izvirzītā mērķa sasniegšanai, tostarp ilgais 

retroaktīvais periods. 

 

Grozījums Nr.  13 

Direktīvas priekšlikums 

15.b apsvērums (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (15b) Ir ļoti svarīgi, lai attiecībā uz 

tiešajiem nodokļiem tiktu atbalstīts 
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pamatprincips, kas paredz dalībvalstu 

suverenitāti nodokļu jomā, un lai 

pašreizējais priekšlikums neapdraudētu 

subsidiariātes principu. 

 

Grozījums Nr.  14 

Direktīvas priekšlikums 

16. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(16) Šajā direktīvā respektētas 

pamattiesības un ievēroti principus, kas jo 

īpaši atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību 

hartā. Jo īpaši ar šo direktīvu tiecas 

nodrošināt, ka tiek pilnībā ievērotas 

tiesības uz personas datu aizsardzību un 

darījumdarbības brīvība. 

(16) Šajā direktīvā ievērotas pamattiesības 

un principi, kas jo īpaši atzīti Eiropas 

Savienības Pamattiesību hartā. Jo īpaši ar 

šo direktīvu tiecas nodrošināt, ka tiek 

pilnībā ievērotas tiesības uz personas datu 

aizsardzību un darījumdarbības brīvība. 

Personas dati ir jāapstrādā ar konkrētu, 

skaidri noteiktu un leģitīmu mērķi un 

tikai tad, ja šī apstrāde ir atbilstoša, 

būtiska un nepārsniedz pasākumus, kas 

nepieciešami izvirzītā mērķa sasniegšanai. 

Jebkādi šo tiesību ierobežojumi būtu 

pieļaujami tikai tad, ja tiek ievēroti 

Pamattiesību hartas 52. panta 1. punktā 

izklāstītie nosacījumi. Ievērojot 

proporcionalitātes principu, 

ierobežojumus var noteikt ar nosacījumu, 

ka tie atbilst tiesību aktos atzītajiem 

nepieciešamajiem un patiesajiem 

vispārējo sabiedrības interešu mērķiem 

vai vajadzībai aizsargāt citu personu 

tiesības un brīvības. 

 

Grozījums Nr.  15 

Direktīvas priekšlikums 

17. apsvērums 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(17) Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – 

proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo 

sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 

saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, – 

nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās 

(17) Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķi, 

proti, dalībvalstu efektīvu administratīvo 

sadarbību saskaņā ar nosacījumiem, kas ir 

saderīgi ar iekšējā tirgus pareizu darbību, 

nevar pietiekami labi sasniegt dalībvalstu 
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dalībvalstīs, bet vienādības un efektivitātes 

dēļ šo mērķi var labāk sasniegt Savienības 

līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus 

saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 

5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. 

Saskaņā ar minētajā pantā noteikto 

proporcionalitātes principu šajā direktīvā 

paredz vienīgi tos pasākumus, kas 

vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai. 

līmenī, bet prasītās vienādības un 

efektivitātes dēļ šo mērķi var labāk 

sasniegt Eiropas līmenī, Savienība var 

pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par 

Eiropas Savienību 5. pantā noteikto 

subsidiaritātes principu. Saskaņā ar 

minētajā pantā noteikto proporcionalitātes 

principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos 

pasākumus, kas vajadzīgi šā mērķa 

sasniegšanai. 

 

Grozījums Nr.  16 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 1. punkts – a apakšpunkts 

Direktīva 2011/16/ES 

3. pants – 9. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta 

vajadzībām – iepriekš noteiktas 

informācijas sistemātiska paziņošana citai 

dalībvalstij bez iepriekšēja pieprasījuma 

iepriekš noteiktos regulāros intervālos. 

Direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām 

atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz 

informāciju, kas ir reģistrēta informācijas 

paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros 

un ko var iegūt saskaņā ar minētās 

dalībvalsts informācijas vākšanas un 

apstrādes procedūrām; 

a) direktīvas 8. panta 1. punkta un 8.a panta 

nolūkā — iepriekš noteiktas informācijas 

sistemātiska paziņošana citai dalībvalstij 

bez iepriekšēja pieprasījuma iepriekš 

noteiktos regulāros intervālos, lai regulāri 

un pienācīgā veidā varētu gūt labumu no 

informācijas automātiskās apmaiņas. 

Direktīvas 8. panta 1. punkta vajadzībām 

atsauce uz pieejamo informāciju attiecas uz 

informāciju, kas ir reģistrēta informācijas 

paziņotājas dalībvalsts nodokļu reģistros 

un ko var iegūt saskaņā ar minētās 

dalībvalsts informācijas vākšanas un 

apstrādes procedūrām; 

Grozījums Nr.  17 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 

izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu 

nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par 

cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas 

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 

izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu 

nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par 

cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas 
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spēkā šī direktīva, paziņo informāciju par 

to visu pārējo dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot 

automātisku apmaiņu. 

spēkā šī direktīva, informāciju par 

iepriekš minēto, veicot automātisku 

apmaiņu, paziņo pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm un 

jaunizveidotajam centrālajam un 

pārredzamajam reģistram, kas paredzēts 

nodokļu jautājumiem. Komisija izvērtē un 

uzrauga informācijas automātiskās 

apmaiņas efektīvu piemērošanu. 

 

Grozījums Nr.  18 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.a pants – 2. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo 

informāciju arī visu pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas 

Komisijai par tādiem iepriekšējiem 

pārrobežu nolēmumiem vai iepriekšēju 

vienošanos par cenas noteikšanu, kas izdoti 

periodā, kurš sākas desmit gadus pirms šīs 

direktīvas stāšanās spēkā, un vēl joprojām 

ir spēkā dienā, kad stājas spēkā šī direktīva. 

2. Dalībvalsts kompetentā iestāde paziņo 

informāciju arī visu pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm un centrālajam 

pāaredzamajam reģistram, kas paredzēts 

nodokļu jautājumiem, par tādiem 

iepriekšējiem pārrobežu nolēmumiem vai 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu, kas izdoti periodā, kurš sākas 

piecus gadus pirms šīs direktīvas stāšanās 

spēkā, un vēl joprojām ir spēkā un tiek 

piemēroti dienā, kad stājas spēkā šī 

direktīva. 

Grozījums Nr.  19 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.a pants – 7. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

7. Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 1. 

punktu ir paziņota informācija, 

nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk 

kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja 

iespējams – elektroniski, apstiprina 

informācijas saņemšanu kompetentajai 

7. Kompetentā iestāde, kurai saskaņā ar 

1. punktu ir paziņota informācija, 

nekavējoties un jebkurā gadījumā ne vēlāk 

kā septiņas darbdienas pēc saņemšanas, ja 

iespējams, elektroniski, apstiprina 

informācijas saņemšanu kompetentajai 

iestādei, kas sniegusi informāciju, tādējādi 
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iestādei, kas sniegusi informāciju.  atvieglojot informācijas automātiskās 

apmaiņas sistēmas efektīvu darbību. 

 

Grozījums Nr.  20 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 8. punkts 

Direktīva 2011/16/ES 

23.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai 

paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija 

saglabā konfidencialitāti saskaņā ar 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

iestādēm.  

1. Attiecībā uz informāciju, kas Komisijai 

paziņota saskaņā ar šo direktīvu, Komisija 

saglabā konfidencialitāti saskaņā ar 

noteikumiem, ko piemēro Savienības 

iestādēm, kā noteikts Eiropas Savienības 

Pamattiesību hartas 8. pantā.   

 

Grozījums Nr.  21 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.a punkts (jauns) 

Direktīva 2011/16/ES 

25.a pants (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9a) iekļauj šādu pantu: 

 „25.a pants 

 Šī direktīva atbilst ESAO izstrādnēm, un 

tajā ir ņemts vērā ESAO visaptverošais 

noteikumu kopums, kas iekļauts Finanšu 

konta informācijas automātiskas 

apmaiņas standartā.”; 

 

Grozījums Nr.  22 

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 9.b punkts (jauns) 

Direktīva 2011/16/ES 

25.b pants (jauns) 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 9b) iekļauj šādu pantu: 

 „25.b pants 

 Šī direktīva neliedz dalībvalstīm izstrādāt 

iekšzemes vai uz līgumiem balstītus 

noteikumus, lai nepieļautu izvairīšanos no 

nodokļu maksāšanas.” 
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