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EMENDI 

Il-Kumitat għall-Affarijiet Legali jistieden lill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u 

Monetarji, bħala l-kumitat responsabbli, sabiex jieħu inkunsiderazzjoni l-emendi li ġejjin fir-

rapport tiegħu: 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva 

Kunsiderazzjoni 2a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Wara li kkunsidra l-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, b'mod 

partikolari r-rispett għad-dritt tal-

protezzjoni tad-dejta personali u tal-

libertà ta' intrapriża, 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(1) L-isfida ppreżentata mill-evitar tat-

taxxa, ippjanar aggressiv tat-taxxa, u 

kompetizzjoni dannuża ta' taxxa 

transfruntiera żdiedet konsiderevolment u 

saret punt fokali ta' tħassib fl-Unjoni u fil-

livell globali. It-tnaqqir tal-bażijiet tat-

taxxa qiegħed inaqqas id-dħul nazzjonali 

mit-taxxi b'mod konsiderevoli, u dan 

ifixkel lill-Istati Membri fl-applikazzjoni 

ta’ politiki fiskali li jgħinu t-tkabbir. 

B’mod partikolari, id-deċiżjonijiet dwar l-

istrutturi xprunati mit-taxxa jwasslu għal 

livell baxx ta’ tassazzjoni ta’ ammonti 

għoljin b’mod artifiċjali ta’ dħul fil-pajjiż li 

jagħti d-deċiżjoni antiċipata u jistgħu 

jħallu ammonti baxxi b’mod artifiċjali ta’ 

dħul biex jiġu ntaxxati f’xi pajjiżi oħra 

involuti. Għalhekk, hija meħtieġa żieda fit-

trasparenza b’mod urġenti. Sabiex jinkiseb 

dan, jeħtieġ li jissaħħu l-għodod u l-

mekkaniżmi stabbiliti bid-Direttiva tal-

Kunsill 2011/16/UE13. 

(1) L-isfida ppreżentata mill-evitar tat-

taxxa, l-ippjanar aggressiv tat-taxxa u l-

prattiki dannużi ta' taxxa transfruntiera 

żdiedet konsiderevolment u saret punt 

fokali ta' tħassib fl-Unjoni u fil-livell 

globali. It-tnaqqir tal-bażijiet tat-taxxa 

qiegħed inaqqas id-dħul nazzjonali mit-

taxxi b'mod konsiderevoli, u dan ifixkel 

lill-Istati Membri fl-applikazzjoni ta’ 

politiki fiskali li jgħinu t-tkabbir. 

Madankollu, ċertu deċiżjonijiet dwar l-

istrutturi mmexxija mit-taxxa jwasslu għal 

livell baxx ta’ tassazzjoni ta’ ammonti 

għoljin b’mod artifiċjali ta’ dħul fil-pajjiż li 

joħroġ, jemenda jew jeżamina mill-ġdid 

id-deċiżjoni antiċipata u ħallew ammonti 

baxxi b’mod artifiċjali ta’ dħul biex jiġu 

intaxxati f’xi pajjiżi oħra involuti. 

Għalhekk, huma meħtieġa b’mod urġenti 

żieda fit-trasparenza u azzjoni ulterjuri fil-

livell tal-UE. Il-mudelli tal-evitar tat-

taxxa illeġittimi għandhom jitneħħew. 
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Sabiex jinkiseb dan, jeħtieġ li jissaħħu l-

għodod u l-mekkaniżmi stabbiliti bid-

Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE13. 

________________ ________________ 

13 Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-

15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u 

li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE 

(ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1). 

13 Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/16/UE tal-

15 ta' Frar 2011 dwar il-kooperazzjoni 

amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni u 

li tħassar id-Direttiva 77/799/KEE 

(ĠU L 64, 11.3.2011, p. 1). 

 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva 

Premessa 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(2) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-

18 ta’ Diċembru 2014, il-Kunsill Ewropew 

enfasizza l-ħtieġa urġenti biex isir progress 

fl-isforzi fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa 

u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, kemm fil-

livell globali u kif ukoll f'dak tal-Unjoni. 

Filwaqt li enfasizza l-importanza tat-

trasparenza, il-Kunsill Ewropew laqa' l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq 

proposta dwar l-iskambju awtomatiku ta' 

informazzjoni dwar deċiżjonijiet b'rabta 

mat-taxxa fl-Unjoni. 

(2) Fil-konklużjonijiet tiegħu tat-

18 ta’ Diċembru 2014, il-Kunsill Ewropew 

enfasizza l-ħtieġa urġenti biex isir progress 

fl-isforzi fil-ġlieda kontra l-evitar tat-taxxa 

u l-ippjanar aggressiv tat-taxxa, kemm fil-

livell globali u kif ukoll f'dak Ewropew. 

Filwaqt li enfasizza l-importanza tat-

trasparenza, il-Kunsill Ewropew laqa' l-

intenzjoni tal-Kummissjoni li tressaq 

proposta dwar l-iskambju awtomatiku ta' 

informazzjoni dwar deċiżjonijiet b'rabta 

mat-taxxa fl-Unjoni. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 3 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(3) Id-Direttiva 2011/16/UE tipprovdi għal 

skambju spontanju u obbligatorju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri f’ħames 

każijiet speċifiċi u fi ħdan ċerti limiti ta’ 

żmien. L-iskambju spontanju ta’ 

informazzjoni f’każijiet fejn l-awtorità 

kompetenti ta’ Stat Membru wieħed ikollha 

raġunijiet biex taħseb li jista’ jkun hemm 

(3) Id-Direttiva 2011/16/UE tipprevedi 

skambju spontanju u obbligatorju ta' 

informazzjoni bejn l-Istati Membri f’ħames 

każijiet speċifiċi u fi ħdan ċerti limiti ta’ 

żmien u tiċċara li l-Istati Membri ma 

għandhomx id-dritt li jipparteċipaw fi 

"spedizzjonijiet ta' ksib ta' informazzjoni" 

jew jitolbu informazzjoni li ftit li xejn hi 
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telf ta’ taxxa fi Stat Membru ieħor diġà 

japplika għal deċiżjonijiet tat-taxxa li Stat 

Membru jagħti lil kontribwent speċifiku 

f'dak li għandu x'jaqsam mal-

interpretazzjoni jew l-applikazzjoni ta’ 

dispożizzjonijiet tat-taxxa fil-futur u li 

għandhom dimensjoni transfruntiera. 

rilevanti għal kwistjonijiet ta’ taxxa ta' 

kontribwent partikolari. L-iskambju 

spontanju ta’ informazzjoni f’każijiet fejn 

l-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 

wieħed ikollha raġunijiet biex taħseb li 

jista’ jkun hemm telf ta’ taxxa fi Stat 

Membru ieħor diġà japplika għal 

deċiżjonijiet tat-taxxa li Stat Membru 

jagħti lil kontribwent speċifiku f'dak li 

għandu x'jaqsam mal-interpretazzjoni jew 

l-applikazzjoni ta’ dispożizzjonijiet tat-

taxxa fil-futur u li għandhom dimensjoni 

transfruntiera. 

 

Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(5) Il-possibbiltà li l-għoti ta’ 

informazzjoni tista’ tiġi rrifjutata jekk din 

tkun se tirriżulta fl-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali, industrijali jew professjonali 

jew ta’ proċess kummerċjali, jew ta’ 

informazzjoni li l-iżvelar tagħha jmur 

kontra l-politika pubblika m’għandux 

japplika għad-dispożizzjonijiet ta’ skambju 

awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni 

dwar id-deċiżjonijiet antiċipati 

transfruntieri u l-arranġamenti antiċipati 

dwar il-prezzijiet sabiex ma tonqosx l-

effettività ta’ dawn l-iskambji. In-natura 

limitata tal-informazzjoni li hemm bżonn li 

tiġi kondiviża mal-Istati Membri kollha 

għandha tiżgura protezzjoni suffiċjenti ta' 

dawk l-interessi kummerċjali. 

(5) Il-possibbiltà li l-għoti ta’ 

informazzjoni jista’ jiġi rrifjutat jekk dan 

ikun se jirriżulta fl-iżvelar ta’ sigriet 

kummerċjali, industrijali jew professjonali 

jew ta’ proċess kummerċjali, jew ta’ 

informazzjoni li l-iżvelar tagħha jmur 

kontra l-politika pubblika m’għandux 

japplika għad-dispożizzjonijiet ta’ skambju 

awtomatiku obbligatorju ta’ informazzjoni 

dwar id-deċiżjonijiet antiċipati 

transfruntieri u l-arranġamenti antiċipati 

dwar il-prezzijiet sabiex ma tonqosx l-

effettività, ir-rwol u l-funzjonament xieraq 

ta’ dawn l-iskambji. In-natura limitata tal-

informazzjoni li hemm bżonn li tiġi 

kondiviża mal-Istati Membri kollha 

għandha tiżgura livell minimu ta’ 

protezzjoni suffiċjenti ta’ dawk l-interessi 

kummerċjali. 

 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5a (ġdida) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5a) Deċiżjonijiet tat-taxxa bil-quddiem 

jiżguraw l-implimentazzjoni konsistenti u 

trasparenti tal-liġi. 

 

Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 5b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (5b) Regoli fiskali trasparenti jipprovdu 

ċertezza legali għall-kontribwenti u n-

negozji u jiġġeneraw investiment. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva 

Premessa 6 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(6) Sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-

iskambju awtomatiku obbligatorju tad-

deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u tal-

arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet, l-

informazzjoni għandha tiġi kkomunikata 

minnufih wara li jinħarġu u għalhekk 

għandhom jiġu stabbiliti intervalli 

regolari għall-komunikazzjoni tal-

informazzjoni. 

(6) Sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-

iskambju awtomatiku obbligatorju tad-

deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u tal-

arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet, l-

informazzjoni għandha tiġi kkomunikata 

mingħajr dewmien wara li jinħarġu. 

Jistgħu jiġu żviluppati sanzjonijiet 

effiċjenti u effettivi f’każijiet ta’ nuqqas 

ta’ konformità. . 

 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva 

Premessa 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(8) L-Istati Membri għandhom jiskambjaw 

l-informazzjoni bażika li trid tiġi 

kkomunikata wkoll lill-Kummissjoni. Dan 

jippermetti lill-Kummissjoni biex f'kull 

(8) L-Istati Membri għandhom jiskambjaw 

l-informazzjoni bażika mar-reġistru tas-

sigurtà trasparenti ċentrali l-ġdida għal 

kwistjonijiet ta’ taxxa. Ir-rwol tal-
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ħin tkun tista' tissorvelja u tevalwa l-

applikazzjoni effettiva tal-iskambju 

awtomatiku ta’ informazzjoni dwar id-

deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri u l-

arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet. 

Komunikazzjoni ta' dan it-tip mhijiex se 

teżonera lill-ebda Stat Membru mill-

obbligi tiegħu li jinnotifika kull għajnuna 
mill-Istat lill-Kummissjoni. 

Kummissjoni Ewropea, skont it-Trattati, 

hu li tfittex li tiggarantixxi l-applikazzjoni 

xierqa tad-Dritt tal-Unjoni fl-interess taċ-

ċittadini. F'dan ir-rigward, il-

Kummissjoni għandha tieħu l-passi 

meħtieġa biex timmonitorja l-konformità 

mal-liġi biex jiġi trattat l-evitar tat-taxxa, 

filwaqt li tirrispetta s-sovranità fiskali. 

Għandu jinżamm il-prinċipju 

fundamentali tas-sovranità tal-Istati 

Membri fi kwistjonijiet ta' taxxa meta 

jkunu kkonċernati taxxi diretti u ma 

għandux jiġi pperikolat il-prinċipju tas-

sussidjarjetà. Il-Kummissjoni għandha 

tapplika r-regoli tal-għajnuna mill-istat 

tal-UE b’mod effettiv u riġidu biex 

tiġġieled l-ippjanar tat-taxxa aggressiv. 

Huwa ta’ importanza assoluta li l-

kumpaniji jħallsu t-taxxa fil-pajjiżi fejn 

jiġġeneraw il-profitti tagħhom. 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva 

Premessa 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(9) Il-feedback mingħand l-Istat Membru li 

jkun qed jirċievi l-informazzjoni lill-Istat 

Membru li jibgħatha huwa element bżonjuż 

tat-tħaddim ta’ sistema effettiva ta’ 

skambju awtomatiku tal-informazzjoni. 

Huwa għalhekk xieraq li jkun hemm 

dispożizzjonijiet għall-miżuri li jippermettu 

l-għoti ta' feedback f’każijiet fejn l-

informazzjoni tkun ġiet użata u fejn l-ebda 

feedback ma jkun jista’ jingħata skont 

dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva 

2011/16/UE. 

(9) Il-feedback mingħand l-Istat Membru li 

jkun qed jirċievi l-informazzjoni lill-Istat 

Membru li jibgħatha huwa element 

bżonnjuż tat-tħaddim ta’ sistema effettiva 

ta’ skambju awtomatiku tal-informazzjoni, 

peress li jħeġġeġ kooperazzjoni 

amministrattiva bejn l-Istati Membri. 

Huwa għalhekk xieraq li jkun hemm 

dispożizzjonijiet għall-miżuri li jippermettu 

l-għoti ta' feedback f’każijiet fejn l-

informazzjoni tkun ġiet użata u fejn l-ebda 

feedback ma jkun jista’ jingħata skont 

dispożizzjonijiet oħra tad-Direttiva 

2011/16/UE. 

 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Premessa 11 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(11) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri kollha meħtieġa sabiex iwarrbu kull 

ostaklu li jista' jfixkel l-iskambju 

awtomatiku obbligatorju effettiv u l-aktar 

wiesgħa possibbli ta’ informazzjoni dwar 

id-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew 

l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet. 

(11) L-Istati Membri għandhom jieħdu l-

miżuri kollha meħtieġa sabiex iwarrbu kull 

ostaklu li jista' jfixkel l-iskambju 

awtomatiku obbligatorju effettiv u l-aktar 

wiesgħa possibbli ta’ informazzjoni dwar 

id-deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew 

l-arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet, 

sabiex jiżdiedu l-kooperazzjoni u t-

trasparenza, waqt li jitqies l-istandard 

globali tal-OECD għall-iskambju 

awtomatiku standard tal-informazzjoni 

bħala standard minimu u jitqies anki l-

fatt li l-Istati Membri impenjaw ruħhom li 

jadottaw miżuri għall-prevenzjoni tal-

evitar ta' taxxa billi jimplimentaw u 

jikkunsidraw li jmorru lil hinn mill-

mudelli G20-OECD għal rappurtar ta’ 

pajjiż b’pajjiż. 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15a (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15a) Għandha titqies ukoll l-opinjoni 

motivata tal-Parlament Żvediż dwar il-

prinċipju ta’ sussidjarjetà, mibgħuta skont 

l-Artikolu 6 tal-Protokoll Nru 2, fil-każ 

fejn tkun tikkonferma li din il-proposta 

attwali hija fil-limiti ta’ dak li hu meħtieġ 

għall-kisba ta’ skambju effettiv ta’ 

informazzjoni, filwaqt li, min-naħa l-oħra, 

iqis li l-mod wiesa’ tar-rekwiżit li bih 

tingħata informazzjoni jista’ jiġġenera 

kwantità tant kbira ta’ informazzjoni li 

tista’ timpedixxi l-ksib tal-għan; u fejn il-

Parlament Żvediż iqajjem ukoll tħassib li 

l-proposta preżenti tmur lil hinn minn dak 

li hu meħtieġ f’xi aspetti, inkluż il-perjodu 

twil ta’ retroattività; 
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Emenda  13 

Proposta għal direttiva 

Premessa 15b (ġdida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (15b) Huwa essenzjali li jiġi rrispettat il-

prinċipju fundamentali tas-sovranità tal-

Istati Membri fi kwistjonijiet ta' taxxa fejn 

ikunu kkonċernati taxxi diretti u li l-

proposta attwali ma tipperikolax il-

prinċipju ta' sussidjarjetà. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva 

Premessa 16 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(16) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 

fundamentali u tosserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. B’mod partikolari, din id-

Direttiva tfittex li tiggarantixxi rispett totali 

għad-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 

personali u tal-libertà li wieħed imexxi 

negozju. 

(16) Din id-Direttiva tirrispetta d-drittijiet 

fundamentali u tosserva l-prinċipji 

rikonoxxuti b’mod partikolari mill-Karta 

tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni 

Ewropea. B’mod partikolari, din id-

Direttiva tfittex li tiggarantixxi rispett totali 

għad-dritt tal-protezzjoni tad-dejta 

personali u tal-libertà li wieħed imexxi 

negozju. Id-dejta personali trid tiġi 

pproċessata għal raġunijiet speċifiċi, 

espliċiti u leġittimi u biss jekk tkun 

adegwata, rilevanti u mhux eċċessiva fir-

rigward tal-iskopijiet. Kwalunkwe 

restrizzjoni ta' dawk id-drittijiet għandha 

tiġi imposta biss sakemm ikun hemm 

konformità mal-kundizzjonijiet stipulati 

fl-Artikolu 52(1) tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali. Soġġett għall-prinċipju 

tal-proporzjonalità, jistgħu jsiru 

restrizzjonijiet biss jekk ikunu jilħqu l-

objettivi neċessarji u ġenwini ta' interess 

ġenerali rikonoxxuti mil-liġi, jew il-ħtieġa 

li jitħarsu l-jeddijiet u l-libertajiet tal-

oħrajn. 
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Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(17) Minħabba li l-objettiv ta' din id-

Direttiva, jiġifieri l-kooperazzjoni 

amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati 

Membri skont kondizzjonijiet kompatibbli 

mat-tħaddim tajjeb tas-Suq Intern, ma 

jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri iżda x'aktarx jista', minħabba l-

uniformità u l-effikaċja meħtieġa jintlaħaq 

aħjar fil-livell tal-Unjoni, din tista' tadotta 

miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

F'konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stipulat f'dan l-

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 

minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq 

dak l-objettiv. 

(17) Minħabba li l-objettiv ta' din id-

Direttiva, jiġifieri l-kooperazzjoni 

amministrattiva effiċjenti bejn l-Istati 

Membri skont kondizzjonijiet kompatibbli 

mat-tħaddim tajjeb tas-Suq Intern, ma 

jistax jintlaħaq b'mod suffiċjenti mill-Istati 

Membri iżda x'aktarx jista', minħabba l-

uniformità u l-effikaċja meħtieġa jintlaħaq 

aħjar fil-livell Ewropew, din tista' tadotta 

miżuri f'konformità mal-prinċipju tas-

sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. 

F'konformità mal-prinċipju tal-

proporzjonalità, kif stipulat f'dan l-

Artikolu, din id-Direttiva ma tmurx lil hinn 

minn dak li hu meħtieġ sabiex jintlaħaq 

dak l-objettiv. 

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 3 – punt 9 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(a) għall-finijiet tal-Artikolu 8(1) u l-

Artikolu 8a, il-komunikazzjoni sistematika 

ta' informazzjoni definita minn qabel lil 

Stat Membru ieħor, mingħajr talba minn 

qabel, f'intervalli regolari stabbiliti minn 

qabel. Għall-finijiet tal-Artikolu 8(1), 

referenza għal informazzjoni disponibbli 

għandha x'taqsam mal informazzjoni fil-

fajls dwar it-taxxa tal-Istat Membru li jkun 

qed jikkomunika l-informazzjoni, li tista' 

tiġi rkuprata f'konformità mal-proċeduri 

għall-ġbir u l-ipproċessar tal-informazzjoni 

f'dak l-Istat Membru. 

(a) għall-finijiet tal-Artikolu 8(1) u l-

Artikolu 8a, il-komunikazzjoni sistematika 

ta' informazzjoni definita minn qabel lil 

Stat Membru ieħor, mingħajr talba minn 

qabel, f'intervalli regolari stabbiliti minn 

qabel, sabiex jinkisbu l-benefiċċji tal-

iskambju awtomatiku ta' informazzjoni 

b'mod regolari u xieraq. Għall-finijiet tal-

Artikolu 8(1), referenza għal informazzjoni 

disponibbli għandha x'taqsam mal 

informazzjoni fil-fajls dwar it-taxxa tal-

Istat Membru li jkun qed jikkomunika l-

informazzjoni, li tista' tiġi rkuprata 

f'konformità mal-proċeduri għall-ġbir u l-
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ipproċessar tal-informazzjoni f'dak l-Istat 

Membru. 

Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 8a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 

li joħroġ jew li jemenda deċiżjoni 

antiċipata transfruntiera jew arranġament 

antiċipat dwar il-prezzijiet wara d-data tad-

dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandha, 

permezz tal-iskambju awtomatiku, 

tikkomunika l-informazzjoni dwar dan lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-

oħra kif ukoll lill-Kummissjoni Ewropea. 

1. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 

li joħroġ jew li jemenda deċiżjoni 

antiċipata transfruntiera jew arranġament 

antiċipat dwar il-prezzijiet wara d-data tad-

dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva għandha, 

permezz tal-iskambju awtomatiku, 

tikkomunika l-informazzjoni dwar dan lill-

awtoritajiet kompetenti tal-Istati Membri l-

oħra, u lir-reġistru trasparenti ċentrali li 

għadu kemm ġie stabbilit għal 

kwistjonijiet ta’ taxxa. Il-Kummissjoni 

għandha tevalwa u timmonitorja l-

applikazzjoni effettiva tal-iskambju 

awtomatiku tal-informazzjoni. 

 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 8a – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 

għandha wkoll tikkomunika informazzjoni 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri l-oħra kollha kif ukoll lill-

Kummissjoni Ewropea dwar id-

deċiżjonijiet antiċipati transfruntieri jew 

arranġamenti antiċipati dwar il-prezzijiet 

maħruġa fi żmien perjodu li jibda għaxar 

snin qabel id-dħul fis-seħħ iżda li għadhom 

validi fid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-

Direttiva; 

2. L-awtorità kompetenti ta’ Stat Membru 

għandha wkoll tikkomunika informazzjoni 

lill-awtoritajiet kompetenti tal-Istati 

Membri l-oħra kollha u lir-reġistru 

trasparenti ċentrali għal kwistjonijiet ta’ 

taxxa dwar id-deċiżjonijiet antiċipati 

transfruntieri jew arranġamenti antiċipati 

dwar il-prezzijiet maħruġa fi żmien perjodu 

li jibda ħames snin qabel id-dħul fis-seħħ 

iżda li għadhom validi u għaddejjin fid-

data tad-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva; 
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Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 8a – paragrafu 7 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

7. L-awtorità kompetenti li lilha tiġi 

kkomunikata l-informazzjoni skont l-

Artikolu 1 għandha tikkonferma b'mod 

immedjat, jekk possibbli permezz ta' mezzi 

elettroniċi, il-wasla tal-informazzjoni lill-

awtorità kompetenti li tkun bagħtet l-

informazzjoni u fi kwalunkwe każ mhux 

aktar tard minn sebat ijiem ta' ħidma wara 

l-wasla.  

7. L-awtorità kompetenti li lilha tiġi 

kkomunikata l-informazzjoni skont l-

Artikolu 1 għandha tikkonferma b'mod 

immedjat, jekk possibbli permezz ta' mezzi 

elettroniċi, il-wasla tal-informazzjoni lill-

awtorità kompetenti li tkun bagħtet l-

informazzjoni u fi kwalunkwe każ mhux 

aktar tard minn sebat ijiem ta' ħidma wara 

l-wasla, biex b'hekk jiġi ffaċilitat it-

tħaddim ta' sistema effikaċi ta' skambju 

ta' informazzjoni awtomatiku. 

 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 8 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 23a – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-informazzjoni kkomunikata lill-

Kummissjoni skont din id-Direttiva trid 

tibqa' kunfidenzjali skont id-

dispożizzjonijiet applikabbli għall-

awtoritajiet tal-Unjoni.  

1. L-informazzjoni kkomunikata lill-

Kummissjoni skont din id-Direttiva trid 

tibqa' kunfidenzjali skont id-

dispożizzjonijiet applikabbli għall-

awtoritajiet tal-Unjoni, kif minqux fl-

Artikolu 8 tal-Karta tad-Drittijiet 

Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.   

 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid) 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 25a (ġdid) 
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Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9a) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 25a 

 Din id-Direttiva għandha tkun 

kompatibbli mal-iżviluppi fl-OECD u 

għandha tqis il-ġabra ta' regoli 

komprensiva tal-OECD li tinsab fl-

Istandard għall-Iskambju Awtomatiku ta' 

Informazzjoni dwar Kontijiet 

Finanzjarji." 

 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 4 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid) 

Direttiva 2011/16/UE 

Artikolu 25b (ġdid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (9b) Jiddaħħal l-Artikolu li ġej: 

 "Artikolu 25b 

 Din id-Direttiva ma għandhiex teskludi l-

Istati Membri milli jieħdu azzjoni ulterjuri 

għall-iżvilupp ta' dispożizzjonijiet 

domestiċi jew ibbażati fuq il-ftehim għal 

prevenzjoni tal-evitar tat-taxxa." 
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