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AMENDEMENTEN 

De Commissie juridische zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie economische 

en monetaire zaken onderstaande amendementen in aanmerking te nemen: 

 

 

Amendement  1 

Voorstel voor een richtlijn 

Visum 2 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 Gezien het Handvest van de grondrechten 

van de Europese Unie, en met name de 

eerbiediging van het recht op 

bescherming van persoonsgegevens en de 

vrijheid van ondernemerschap; 

Amendement  2 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(1) Grensoverschrijdende 

belastingontwijking, agressieve fiscale 

planning en schadelijke 

belastingconcurrentie zijn de afgelopen 

jaren een steeds groter probleem geworden, 

dat inmiddels zowel in de Unie als op 

mondiaal niveau hoog op de agenda staat. 

Grondslaguitholling leidt tot een 

aanzienlijke derving van 

belastingopbrengsten voor de lidstaten, 

waardoor zij moeilijker een 

groeibevorderend fiscaal beleid kunnen 

voeren. Met name rulings betreffende 

fiscaal geïnspireerde structuren leiden tot 

een laag niveau van belasting ter zake van 

kunstmatig hoge inkomsten in het land dat 

de ruling afgeeft, en kunnen resulteren in 

kunstmatig lage inkomsten voor 

belastingheffing in andere betrokken 

(1) Grensoverschrijdende 

belastingontwijking, agressieve fiscale 

planning en schadelijke 

belastingpraktijken zijn de afgelopen jaren 

een steeds groter probleem geworden, dat 

inmiddels zowel in de Unie als op 

mondiaal niveau hoog op de agenda staat. 

Grondslaguitholling leidt tot een 

aanzienlijke derving van 

belastingopbrengsten voor de lidstaten, 

waardoor zij moeilijker een 

groeibevorderend fiscaal beleid kunnen 

voeren. Sommige rulings betreffende 

fiscaal geïnspireerde structuren hebben 

evenwel geleid tot een laag niveau van 

belasting ter zake van kunstmatig hoge 

inkomsten in het land dat de ruling 

uitgeeft, wijzigt of beoordeelt, en hebben 

aldus geresulteerd in kunstmatig lage 
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landen. Daarom is er dringend behoefte aan 

meer transparantie. Om dit te bereiken, 

moeten de instrumenten en mechanismen 

van Richtlijn 2011/16/EU13 van de Raad 

worden uitgebreid. 

inkomsten voor belastingheffing in andere 

betrokken landen. Daarom is er dringend 

behoefte aan meer transparantie en meer 

maatregelen op EU-niveau. 

Onrechtmatige 

belastingontwijkingsmodellen moeten een 

halt worden toegeroepen. Om dit te 

bereiken, moeten de instrumenten en 

mechanismen van Richtlijn 2011/16/EU13 

van de Raad worden uitgebreid. 

________________ ________________ 

13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 

15 februari 2011 betreffende de 

administratieve samenwerking op het 

gebied van de belastingen en tot intrekking 

van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 

11.3.2011, blz. 1). 

13 Richtlijn 2011/16/EU van de Raad van 

15 februari 2011 betreffende de 

administratieve samenwerking op het 

gebied van de belastingen en tot intrekking 

van Richtlijn 77/799/EEG (PB L 64 van 

11.3.2011, blz. 1). 

 

Amendement  3 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(2) De Europese Raad heeft in zijn 

conclusies van 18 december 2014 

onderstreept dat de inspanningen voor de 

bestrijding van belastingontwijking en 

agressieve fiscale planning dringend 

moeten worden opgevoerd, zowel 

mondiaal als op EU-niveau. Gelet op het 

belang van transparantie verheugde de 

Europese Raad zich over het voornemen 

van de Commissie om een voorstel inzake 

de automatische uitwisseling van 

inlichtingen over fiscale rulings in de Unie 

in te dienen. 

(2) De Europese Raad heeft in zijn 

conclusies van 18 december 2014 

onderstreept dat de inspanningen voor de 

bestrijding van belastingontwijking en 

agressieve fiscale planning dringend 

moeten worden opgevoerd, zowel 

mondiaal als op Europees niveau. Gelet op 

het belang van transparantie verheugde de 

Europese Raad zich over het voornemen 

van de Commissie om een voorstel inzake 

de automatische uitwisseling van 

inlichtingen over fiscale rulings in de Unie 

in te dienen. 

 

Amendement  4 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 3 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(3) Richtlijn 2011/16/EU voorziet in 

verplichte spontane uitwisseling van 

inlichtingen tussen de lidstaten in vijf 

specifieke gevallen en binnen bepaalde 

termijnen. De spontane 

inlichtingenuitwisseling in gevallen waarin 

de bevoegde autoriteit van een lidstaat 

redenen heeft om aan te nemen dat in een 

andere lidstaat een derving van belasting 

bestaat, is al van toepassing op fiscale 

rulings die een lidstaat met betrekking tot 

de uitlegging of de toepassing van fiscale 

bepalingen in de toekomst aan een 

bepaalde belastingplichtige afgeeft en die 

een grensoverschrijdende dimensie hebben. 

(3) Richtlijn 2011/16/EU voorziet in 

verplichte spontane uitwisseling van 

inlichtingen tussen de lidstaten in vijf 

specifieke gevallen en binnen bepaalde 

termijnen en maakt duidelijk dat lidstaten 

niet vrijelijk naar inlichtingen kunnen 

"vissen" of om inlichtingen kunnen 

verzoeken die waarschijnlijk niet van 

belang zijn voor de 

belastingaangelegenheden van een 

bepaalde belastingplichtige. De spontane 

inlichtingenuitwisseling in gevallen waarin 

de bevoegde autoriteit van een lidstaat 

redenen heeft om aan te nemen dat in een 

andere lidstaat een derving van belasting 

bestaat, is al van toepassing op fiscale 

rulings die een lidstaat met betrekking tot 

de uitlegging of de toepassing van fiscale 

bepalingen in de toekomst aan een 

bepaalde belastingplichtige afgeeft en die 

een grensoverschrijdende dimensie hebben. 

 

Amendement  5 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(5) De mogelijkheid om het verstrekken 

van inlichtingen te weigeren indien dit zou 

leiden tot de openbaarmaking van een 

handels-, bedrijfs-, nijverheids- of 

beroepsgeheim of van een fabrieks- of 

handelswerkwijze, of indien het 

inlichtingen betreft waarvan de onthulling 

in strijd zou zijn met de openbare orde, 

mag niet gelden voor bepalingen van 

verplichte automatische uitwisseling van 

inlichtingen over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken, teneinde de 

doeltreffendheid van deze uitwisselingen 

niet te beperken. De beperkte omvang van 

de inlichtingen die moeten worden 

(5) De mogelijkheid om het verstrekken 

van inlichtingen te weigeren indien dit zou 

leiden tot de openbaarmaking van een 

handels-, bedrijfs-, nijverheids- of 

beroepsgeheim of van een fabrieks- of 

handelswerkwijze, of indien het 

inlichtingen betreft waarvan de onthulling 

in strijd zou zijn met de openbare orde, 

mag niet gelden voor bepalingen van 

verplichte automatische uitwisseling van 

inlichtingen over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken, teneinde de 

doeltreffendheid, de rol en de deugdelijke 

functionering van deze uitwisselingen niet 

te beperken. De beperkte omvang van de 
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uitgewisseld met alle lidstaten, moet 

voldoende bescherming van deze 

handelsbelangen garanderen. 

inlichtingen die moeten worden 

uitgewisseld met alle lidstaten, moet een 

minimumniveau aan voldoende 

bescherming van deze handelsbelangen 

garanderen. 

 

Amendement  6 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 bis) Voorafgaande fiscale rulings 

waarborgen de consistente en 

transparante toepassing van de wet. 

 

Amendement  7 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 5 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (5 ter) Transparante belastingregels 

bieden belastingbetalers en bedrijven 

rechtszekerheid en trekken investeringen 

aan. 

 

Amendement  8 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 6 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(6) Om profijt te kunnen trekken van de 

voordelen van de verplichte automatische 

uitwisseling over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken, moeten de 

inlichtingen onmiddellijk nadat de ruling is 

afgegeven of de prijsafspraak is gesloten, 

worden verstrekt, en daarom moeten 

regelmatige tijdstippen voor de 

inlichtingenverstrekking worden 

(6) Om profijt te kunnen trekken van de 

voordelen van de verplichte automatische 

uitwisseling over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken, moeten de 

inlichtingen nadat de ruling is afgegeven of 

de prijsafspraak is gesloten, onverwijld 

worden verstrekt. Bij niet-naleving 

kunnen efficiënte en effectieve sancties 
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vastgesteld. worden ontwikkeld. . 

 

Amendement  9 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 8 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(8) De lidstaten moeten de uit te wisselen 

basisgegevens ook aan de Commissie 

meedelen. Op die manier kan de 

Commissie te allen tijde de effectieve 

toepassing van de automatische 

uitwisseling van inlichtingen over 

voorafgaande grensoverschrijdende 

rulings en voorafgaande prijsafspraken 

monitoren en evalueren. Deze mededeling 

zal een lidstaat niet ontheffen van zijn 

verplichtingen inzake de aanmelding van 

staatssteun bij de Commissie. 

(8) De lidstaten moeten de basisgegevens 

uitwisselen met het nieuwe centrale 

transparante veiligheidsregister voor 

belastingaangelegenheden. 

Overeenkomstig de verdragen is het de rol 

van de Commissie om de deugdelijke 

toepassing van de Uniewetgeving in het 

belang van de burgers te waarborgen. In 

dit verband dient de Commissie de 

noodzakelijke stappen te zetten om de 

naleving van de wet om 

belastingontwijking aan te pakken te 

monitoren, waarbij de soevereiniteit op 

belastinggebied moet worden 

geëerbiedigd. Het grondbeginsel 

betreffende de soevereiniteit van de 

lidstaten op belastinggebied moet worden 

gerespecteerd wanneer het directe 

belastingen betreft en er mag geen 

afbreuk worden gedaan aan het 

subsidiariteitsbeginsel. De Commissie 

moet de EU-regels voor staatssteun 

doeltreffend en strikt toepassen om 

agressieve fiscale planning te bestrijden. 

Het is van het grootste belang dat 

bedrijven belasting betalen in de landen 

waar zij hun winst genereren. 

Amendement  10 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(9) Terugmelding van de ontvangende 

lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is 

noodzakelijk voor het functioneren van een 

doeltreffend systeem van automatische 

(9) Terugmelding van de ontvangende 

lidstaat aan de verstrekkende lidstaat is 

noodzakelijk voor het functioneren van een 

doeltreffend systeem van automatische 
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inlichtingenuitwisseling. Daarom is het 

passend te voorzien in maatregelen die de 

mogelijkheid tot terugmelding bieden in 

gevallen waarin gebruik is gemaakt van de 

inlichtingen en er geen terugmelding kan 

gebeuren op grond van andere bepalingen 

van Richtlijn 2011/16/EU. 

inlichtingenuitwisseling, omdat dit de 

administratieve samenwerking tussen de 

lidstaten aanmoedigt. Daarom is het 

passend te voorzien in maatregelen die de 

mogelijkheid tot terugmelding bieden in 

gevallen waarin gebruik is gemaakt van de 

inlichtingen en er geen terugmelding kan 

gebeuren op grond van andere bepalingen 

van Richtlijn 2011/16/EU. 

 

Amendement  11 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 11 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(11) De lidstaten dienen alle nodige 

maatregelen te treffen om obstakels weg te 

nemen die een belemmering kunnen 

vormen voor de effectieve en zo breed 

mogelijke verplichte automatische 

uitwisseling van inlichtingen over 

voorafgaande grensoverschrijdende rulings 

en voorafgaande prijsafspraken. 

(11) De lidstaten dienen alle nodige 

maatregelen te treffen om obstakels weg te 

nemen die een belemmering kunnen 

vormen voor de effectieve en zo breed 

mogelijke verplichte automatische 

uitwisseling van inlichtingen over 

voorafgaande grensoverschrijdende rulings 

en voorafgaande prijsafspraken, teneinde 

de samenwerking en transparantie te 

versterken, waarbij de mondiale 

standaard van de OESO inzake de 

automatische uitwisseling van 

inlichtingen moet worden beschouwd als 

een minimumnorm en rekening moet 

worden gehouden met het feit dat de 

lidstaten hebben toegezegd maatregelen te 

nemen om belastingontwijking te 

voorkomen door de modellen voor 

verslaglegging per land van de G20 en de 

OESO ten uitvoer te leggen en te 

overwegen op dit vlak verdere 

maatregelen te nemen. 
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Amendement  12 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 bis) Er moeten eveneens rekening 

worden gehouden met het gemotiveerd 

advies van het Zweedse parlement over 

het subsidiariteitsbeginsel, ingediend 

krachtens artikel 6 van het aan het VEU 

gehechte Protocol nr. 2, waarin wordt 

bevestigd dat het huidige voorstel binnen 

de grenzen valt van wat noodzakelijk is 

voor de verwezenlijking van doeltreffende 

informatie-uitwisseling, terwijl anderzijds 

gesteld wordt dat het brede karakter van 

de vereiste om informatie te verstrekken 

een dusdanig grote hoeveelheid 

informatie kan genereren dat de 

verwezenlijking van de doelstellingen 

ernstig kan worden belemmerd. Het 

Zweedse parlement vreest tevens dat het 

huidige voorstel in sommige opzichten 

verder gaat dan nodig is, met inbegrip van 

de lange periode van terugwerkende 

kracht. 

Amendement  13 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 15 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 (15 ter) Het is van essentieel belang dat 

het grondbeginsel van de soevereiniteit 

van de lidstaten op belastinggebied wordt 

gehandhaafd wat directe belastingen 

betreft, en dat het huidige voorstel het 

subsidiariteitsbeginsel niet aantast. 

 

Amendement  14 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 16 
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie zijn 

erkend. Deze richtlijn beoogt met name te 

waarborgen dat het recht op bescherming 

van persoonsgegevens en de vrijheid van 

ondernemerschap onverkort worden 

geëerbiedigd. 

(16) Deze richtlijn eerbiedigt de 

grondrechten en neemt de beginselen in 

acht die met name in het Handvest van de 

grondrechten van de Europese Unie zijn 

erkend. Deze richtlijn beoogt met name te 

waarborgen dat het recht op bescherming 

van persoonsgegevens en de vrijheid van 

ondernemerschap onverkort worden 

geëerbiedigd. Persoonsgegevens dienen 

voor specifieke, expliciete en 

gerechtvaardigde doeleinden te worden 

verzameld, en alleen als zij adequaat, 

relevant en niet buitensporig zijn in 

verhouding tot de doeleinden. Een 

beperking van die rechten mag slechts 

worden opgelegd indien wordt voldaan 

aan de voorwaarden die in artikel 52, 

lid 1, van het Handvest van de 

grondrechten vermeld staan. Met 

inachtneming van het 

evenredigheidsbeginsel kunnen 

beperkingen worden opgelegd indien zij 

voldoen aan de noodzakelijke en 

werkelijke doelstellingen van algemeen 

belang, zoals erkend in de wetgeving, of 

beantwoorden aan de behoefte om de 

rechten en vrijheden van anderen te 

beschermen. 

 

Amendement  15 

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 17 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(17) Daar de doelstelling van deze richtlijn, 

namelijk een doeltreffende administratieve 

samenwerking tussen de lidstaten onder 

voorwaarden die verenigbaar zijn met de 

goede werking van de interne markt, niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar wegens de vereiste 

uniformiteit en doeltreffendheid beter op 

Unieniveau kan worden verwezenlijkt, kan 

(17) Daar de doelstelling van deze richtlijn, 

namelijk een doeltreffende administratieve 

samenwerking tussen de lidstaten onder 

voorwaarden die verenigbaar zijn met de 

goede werking van de interne markt, niet 

voldoende door de lidstaten kan worden 

verwezenlijkt, maar wegens de vereiste 

uniformiteit en doeltreffendheid beter op 

Europees niveau kan worden 
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de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 

van het Verdrag betreffende de Europese 

Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan hetgeen nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. 

verwezenlijkt, kan de Unie, 

overeenkomstig het in artikel 5 van het 

Verdrag betreffende de Europese Unie 

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 

maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 

hetzelfde artikel neergelegde 

evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn 

niet verder dan hetgeen nodig is om deze 

doelstelling te verwezenlijken. 

 

Amendement  16 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 1 – letter a 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 3 – punt 9 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, 

en artikel 8 bis, de systematische 

verstrekking van vooraf bepaalde 

inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder 

voorafgaand verzoek, met regelmatige, 

vooraf vastgestelde tussenpozen. Voor de 

toepassing van artikel 8, lid 1, betekent 

"beschikbare inlichtingen" inlichtingen die 

zich in de belastingdossiers van de 

inlichtingen verstrekkende lidstaat 

bevinden en die opvraagbaar zijn 

overeenkomstig de procedures voor het 

verzamelen en verwerken van inlichtingen 

in die lidstaat; 

a) voor de toepassing van artikel 8, lid 1, 

en artikel 8 bis, de systematische 

verstrekking van vooraf bepaalde 

inlichtingen aan een andere lidstaat, zonder 

voorafgaand verzoek, met regelmatige, 

vooraf vastgestelde tussenpozen, teneinde 

de voordelen van de automatische 

uitwisseling van inlichtingen op een 

regelmatige en deugdelijke wijze te 

kunnen benutten. Voor de toepassing van 

artikel 8, lid 1, betekent "beschikbare 

inlichtingen" inlichtingen die zich in de 

belastingdossiers van de inlichtingen 

verstrekkende lidstaat bevinden en die 

opvraagbaar zijn overeenkomstig de 

procedures voor het verzamelen en 

verwerken van inlichtingen in die lidstaat; 

Amendement  17 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

die een voorafgaande grensoverschrijdende 

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

die een voorafgaande grensoverschrijdende 
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ruling of een voorafgaande prijsafspraak 

afgeeft of wijzigt na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn, 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en de Europese 

Commissie automatisch inlichtingen 

daaromtrent. 

ruling of een voorafgaande prijsafspraak 

afgeeft of wijzigt na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn, 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en het nieuwe centrale 

transparante register voor 

belastingaangelegenheden automatisch 

inlichtingen daaromtrent. De Commissie 

evalueert en monitort de effectieve 

toepassing van de automatische 

uitwisseling van inlichtingen. 

 

Amendement  18 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis - lid 2 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en de Europese 

Commissie ook inlichtingen over 

voorafgaande grensoverschrijdende rulings 

en voorafgaande prijsafspraken die niet 

langer dan tien jaar vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 

afgegeven en op die datum nog steeds 

geldig zijn. 

2. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en het centrale 

transparante register voor 

belastingaangelegenheden ook 

inlichtingen over voorafgaande 

grensoverschrijdende rulings en 

voorafgaande prijsafspraken die niet langer 

dan vijf jaar vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn zijn 

afgegeven en op die datum nog steeds 

geldig en in gebruik zijn. 

Amendement  19 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis - lid 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

7. De ontvangst van de overeenkomstig lid 

1 verstrekte inlichtingen wordt door de 

bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk 

geval binnen zeven werkdagen na 

ontvangst, indien mogelijk langs 

7. De ontvangst van de overeenkomstig lid 

1 verstrekte inlichtingen wordt door de 

bevoegde autoriteit onmiddellijk en in elk 

geval binnen zeven werkdagen na 

ontvangst, indien mogelijk langs 
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elektronische weg, aan de verstrekkende 

bevoegde autoriteit bevestigd.  

elektronische weg, aan de verstrekkende 

bevoegde autoriteit bevestigd, om aldus de 

functionering van een doeltreffend 

systeem voor de automatische uitwisseling 

van inlichtingen te bevorderen. 

 

Amendement  20 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 8 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 23 bis - lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De krachtens deze richtlijn aan de 

Commissie verstrekte inlichtingen worden 

door haar vertrouwelijk gehouden 

overeenkomstig de op autoriteiten van de 

Unie toepasselijke bepalingen.  

1. De krachtens deze richtlijn aan de 

Commissie verstrekte inlichtingen worden 

door haar vertrouwelijk gehouden 

overeenkomstig de op autoriteiten van de 

Unie toepasselijke bepalingen, als 

vastgelegd in artikel 8 van het Handvest 

van de grondrechten van de Europese 

Unie. 

 

Amendement  21 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 bis (nieuw) 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 25 bis (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 bis) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 25 bis 

 Deze Richtlijn is verenigbaar met de 

OESO-ontwikkelingen en houdt rekening 

met de uitgebreide reeks regels van de 

OESO die is opgenomen in de standaard 

voor de automatische uitwisseling van 

financiële rekeninggegevens." 
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Amendement  22 

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 9 ter (nieuw) 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 25 ter (nieuw) 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

 9 ter) Het volgende artikel wordt 

ingevoegd: 

 "Artikel 25 ter 

 Deze richtlijn belet de lidstaten niet 

verdere maatregelen te nemen om 

nationale of op overeenkomsten 

gebaseerde bepalingen ter voorkoming 

van belastingontwijking op te stellen." 
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