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AMENDAMENTE 

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru afaceri economice și monetare, 

competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente: 

 

Amendamentul  1 

Propunere de directivă 

Referirea 2 a (nouă) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 având în vedere Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene, în 

special respectarea dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal și libertatea 

de a desfășura o activitate comercială, 

Amendamentul  2 

Propunere de directivă 

Considerentul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Problemele generate de evaziunea 

fiscală la nivel transfrontalier, de 

planificarea fiscală agresivă și de 

concurența fiscală dăunătoare s-au agravat 

considerabil, devenind un subiect de 

preocupare major în Uniune și la nivel 

mondial. Erodarea bazei impozabile reduce 

considerabil veniturile fiscale naționale, 

ceea ce împiedică statele membre să aplice 

politici fiscale favorabile creșterii. În mod 

concret, deciziile privind structurile create 

în funcție de sistemul de impozitare conduc 

la un nivel scăzut de impozitare a unor 

venituri artificial de ridicate în țara care 

emite decizia în avans și pot cauza 

reducerea artificială a veniturilor 

impozitate în orice alte țări implicate. 

Creșterea transparenței este așadar o 

necesitate urgentă. În acest scop, 

instrumentele și mecanismele instituite de 

(1) Problemele generate de evaziunea 

fiscală la nivel transfrontalier, de 

planificarea fiscală agresivă și de practicile 

fiscale dăunătoare s-au agravat 

considerabil, devenind un subiect de 

preocupare major în Uniune și la nivel 

mondial. Erodarea bazei impozabile reduce 

considerabil veniturile fiscale naționale, 

ceea ce împiedică statele membre să aplice 

politici fiscale favorabile creșterii. Cu toate 

acestea, anumite decizii privind structurile 

create în funcție de sistemul de impozitare 

conduc la un nivel scăzut de impozitare a 

unor venituri artificial de ridicate în țara 

care emite, modifică sau revizuiește 

decizia în avans, precum și la reducerea 

artificială a veniturilor impozitate în orice 

alte țări implicate. Creșterea transparenței 

și luarea unor măsuri suplimentare la 

nivelul UE sunt, așadar, o necesitate 
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Directiva 2011/16/UE a Consiliului13 

trebuie consolidate. 

urgentă. Ar trebui eliminate practicile 

ilegale de evaziune fiscală. În acest scop, 

instrumentele și mecanismele instituite de 

Directiva 2011/16/UE a Consiliului13 

trebuie consolidate. 

________________ ________________ 

13 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 

15 februarie 2011 privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal și de 

abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 

64, 11.3.2011, p. 1). 

13 Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 

15 februarie 2011 privind cooperarea 

administrativă în domeniul fiscal și de 

abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 

64, 11.3.2011, p. 1). 

 

Amendamentul  3 

Propunere de directivă 

Considerentul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) În concluziile sale din 18 decembrie 

2014, Consiliul European a subliniat 

nevoia urgentă de intensificare a eforturilor 

de combatere a evaziunii fiscale și a 

planificării fiscale agresive, atât la nivel 

mondial, cât și la nivelul Uniunii. 

Subliniind importanța transparenței, 

Consiliul European a salutat intenția 

Comisiei de a prezenta o propunere privind 

schimbul automat de informații referitoare 

la deciziile fiscale în Uniune. 

(2) în concluziile sale din 18 decembrie 

2014, Consiliul European a subliniat 

nevoia urgentă de intensificare a eforturilor 

de combatere a evaziunii fiscale și a 

planificării fiscale agresive, atât la nivel 

mondial, cât și la nivel european. 

Subliniind importanța transparenței, 

Consiliul European a salutat intenția 

Comisiei de a prezenta o propunere privind 

schimbul automat de informații referitoare 

la deciziile fiscale în Uniune. 

 

Amendamentul  4 

Propunere de directivă 

Considerentul 3 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Directiva 2011/16/UE prevede 

obligativitatea schimbului spontan de 

informații între statele membre în cinci 

cazuri specifice și în anumite termene. 

Schimbul spontan de informații în cazurile 

în care autoritatea competentă a unui stat 

membru are dovezi pe baza cărora 

presupune că pot exista pierderi fiscale 

(3) Directiva 2011/16/UE prevede 

obligativitatea schimbului spontan de 

informații între statele membre în cinci 

cazuri specifice și în anumite termene și 

clarifică faptul că nu este posibilă 

implicarea în „anchete pentru găsirea 

probelor” sau solicitarea de informații 

care nu sunt relevante pentru veniturile 
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într-un alt stat membru se aplică deja 

deciziilor fiscale pe care un stat membru le 

emite unui anumit contribuabil în ceea ce 

privește interpretarea sau aplicarea 

dispozițiilor fiscale în viitor și care au o 

dimensiune transfrontalieră. 

impozabile ale unui contribuabil dat. 

Schimbul spontan de informații în cazurile 

în care autoritatea competentă a unui stat 

membru are dovezi pe baza cărora 

presupune că pot exista pierderi fiscale 

într-un alt stat membru se aplică deja 

deciziilor fiscale pe care un stat membru le 

emite unui anumit contribuabil în ceea ce 

privește interpretarea sau aplicarea 

dispozițiilor fiscale în viitor și care au o 

dimensiune transfrontalieră. 

 

Amendamentul  5 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(5) Posibilitatea ca furnizarea de informații 

să fie refuzată în cazul în care ar conduce 

la divulgarea unui secret comercial, 

industrial sau profesional sau a unui 

procedeu comercial ori a unor informații a 

căror divulgare ar fi contrară ordinii 

publice nu ar trebui să se aplice 

dispozițiilor privind schimbul automat 

obligatoriu de informații privind deciziile 

transfrontaliere în avans și acordurile de 

preț în avans, pentru a nu reduce 

eficacitatea acestor schimburi. Caracterul 

limitat al informațiilor care trebuie 

comunicate tuturor statelor membre ar 

trebui să asigure o protecție suficientă a 

intereselor comerciale respective. 

(5) Posibilitatea ca furnizarea de informații 

să fie refuzată în cazul în care ar conduce 

la divulgarea unui secret comercial, 

industrial sau profesional sau a unui 

procedeu comercial ori a unor informații a 

căror divulgare ar fi contrară ordinii 

publice nu ar trebui să se aplice 

dispozițiilor privind schimbul automat 

obligatoriu de informații privind deciziile 

transfrontaliere în avans și acordurile de 

preț în avans, pentru a nu reduce 

eficacitatea, rolul și buna funcționare a 

acestor schimburi. Caracterul limitat al 

informațiilor care trebuie comunicate 

tuturor statelor membre ar trebui să asigure 

un nivel minim și suficient de protecție a 

intereselor comerciale respective. 

 

Amendamentul  6 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5a) Deciziile fiscale în avans asigură 

aplicarea consecventă și transparentă a 
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legislației. 

 

Amendamentul  7 

Propunere de directivă 

Considerentul 5 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (5b) Normele fiscale transparente oferă 

certitudine juridică contribuabililor și 

întreprinderilor și generează investiții. 

 

Amendamentul  8 

Propunere de directivă 

Considerentul 6 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(6) Pentru a profita de beneficiile oferite de 

schimbul automat obligatoriu de informații 

privind deciziile transfrontaliere în avans și 

acordurile de preț în avans, informațiile ar 

trebui comunicate în cel mai scurt timp 

după emitere și, prin urmare, ar trebui 

stabilite intervale regulate de comunicare 

a informațiilor. 

(6) Pentru a profita de beneficiile oferite de 

schimbul automat obligatoriu de informații 

privind deciziile transfrontaliere în avans și 

acordurile de preț în avans, informațiile ar 

trebui comunicate fără întârziere după 

emitere. În cazul nerespectării acestei 

obligații, pot fi aplicate sancțiuni eficiente 

și eficace.  

 

Amendamentul  9 

Propunere de directivă 

Considerentul 8 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(8) Statele membre ar trebui să facă schimb 

cu informații de bază care trebuie 

comunicate și Comisiei. Acest lucru ar 

permite Comisiei, în orice moment, să 

monitorizeze și să evalueze aplicarea 

efectivă a schimbului automat de 

informații privind deciziile 

transfrontaliere în avans și acordurile de 

preț în avans. Această comunicare nu va 

scuti un stat membru de obligațiile sale de 

(8) Statele membre ar trebui să facă schimb 

de informații de bază cu noul registru 

transparent central de securitate în 

materie fiscală. Rolul Comisiei, în temeiul 

tratatelor, este de a încerca să asigure 

aplicarea adecvată a legislației Uniunii în 

interesul cetățenilor. În acest sens, 

Comisia ar trebui să ia măsurile necesare 

pentru a monitoriza respectarea legislației 

în scopul combaterii evaziunii fiscale, cu 
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a notifica toate ajutoarele de stat Comisiei. respectarea suveranității fiscale. 

Principiul fundamental al suveranității 

statelor membre în materie fiscală trebuie 

respectat în ceea ce privește impozitele 

directe, iar principiul subsidiarității nu 

trebuie periclitat. Comisia ar trebui să 

pună în aplicare în mod eficient și riguros 

normele UE privind ajutoarele de stat 

pentru a combate planificarea fiscală 

agresivă. Este deosebit de important ca 

întreprinderile să plătească impozite în 

țările în care acestea obțin profit. 

Amendamentul  10 

Propunere de directivă 

Considerentul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(9) Feedbackul oferit de statul membru 

care primește informațiile statului membru 

care le transmite este un element necesar al 

funcționării unui sistem eficient de schimb 

automat de informații. Prin urmare, este 

oportun să se prevadă măsuri care să 

permită furnizarea unui feedback în 

cazurile în care informațiile au fost 

utilizate și nu se poate furniza feedback în 

temeiul altor dispoziții din Directiva 

2011/16/UE. 

(9) Feedbackul oferit de statul membru 

care primește informațiile statului membru 

care le transmite este un element necesar al 

funcționării unui sistem eficient de schimb 

automat de informații, întrucât stimulează 

cooperarea administrativă între statele 

membre. Prin urmare, este oportun să se 

prevadă măsuri care să permită furnizarea 

unui feedback în cazurile în care 

informațiile au fost utilizate și nu se poate 

furniza feedback în temeiul altor dispoziții 

din Directiva 2011/16/UE. 

 

Amendamentul  11 

Propunere de directivă 

Considerentul 11 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(11) Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a elimina orice 

obstacol care ar putea împiedica schimbul 

automat obligatoriu eficace și cât mai larg 

posibil de informații privind deciziile 

transfrontaliere în avans și acordurile de 

preț în avans. 

(11) Statele membre ar trebui să ia toate 

măsurile necesare pentru a elimina orice 

obstacol care ar putea împiedica schimbul 

automat obligatoriu eficace și cât mai larg 

posibil de informații privind deciziile 

transfrontaliere în avans și acordurile de 

preț în avans pentru a consolida 

cooperarea și transparența, ținând cont, 
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ca standard minim, de standardul global 

OCDE pentru schimbul automat de 

informații standard, precum și de faptul 

că statele membre s-au angajat să ia 

măsuri de prevenire a evaziunii fiscale 

prin implementarea modelelor G20-

OCDE pentru raportarea defalcată pe 

țări, precum și prin luarea în considerare 

a posibilității depășirii acestora. 

 

Amendamentul  12 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15a) Ar trebui să se țină seama, de 

asemenea, de avizul motivat al 

parlamentului suedez privind principiul 

subsidiarității, prezentat în conformitate 

cu articolul 6 din Protocolul nr. 2, prin 

care acesta confirmă că prezenta 

propunere respectă limitele a ceea ce este 

necesar pentru a obține un schimb 

eficient de informații, pe de altă parte 

considerând însă că, dat fiind cadrul larg 

al obligației de a furniza informații, s-ar 

putea genera un volum atât de mare de 

informații, încât atingerea obiectivului ar 

putea fi periclitată. În acest aviz, 

Parlamentul suedez își exprimă, de 

asemenea, preocuparea că prezenta 

propunere depășește limitele a ceea ce 

este necesar în unele privințe, inclusiv în 

ceea ce privește perioada îndelungată de 

retroactivitate. 

Amendamentul  13 

Propunere de directivă 

Considerentul 15 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (15b) Este esențial ca principiul 

fundamental al suveranității statelor 

membre în materie fiscală să fie respectat 
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în ceea ce privește impozitele directe și ca 

actuala propunere să nu pericliteze 

principiul subsidiarității. 

 

Amendamentul  14 

Propunere de directivă 

Considerentul 16 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 

fundamentale și principiile recunoscute în 

special de Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene. În mod concret, 

prezenta directivă urmărește să asigure 

respectarea deplină a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal și a libertății de 

a desfășura o activitate comercială. 

(16) Prezenta directivă respectă drepturile 

fundamentale și principiile recunoscute în 

special de Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene. În mod concret, 

prezenta directivă urmărește să asigure 

respectarea deplină a dreptului la protecția 

datelor cu caracter personal și a libertății de 

a desfășura o activitate comercială. Datele 

cu caracter personal trebuie să fie 

prelucrate în scopuri specifice, explicite și 

legitime și numai dacă sunt adecvate, 

relevante și neexcesive în raport cu aceste 

scopuri. Orice limitare a acestor drepturi 

ar trebui impusă numai cu condiția să se 

respecte condițiile prevăzute la articolul 

52 alineatul (1) din Carta drepturilor 

fundamentale. Sub rezerva principiului 

proporționalității, pot fi impuse restricții 

cu condiția ca ele să respecte obiectivele 

necesare și veritabile de interes general, 

recunoscute prin lege, sau să răspundă 

nevoii de a proteja drepturile și libertățile 

altora. 

 

Amendamentul  15 

Propunere de directivă 

Considerentul 17 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(17) Deoarece obiectivul prezentei 

directive, și anume instituirea unei 

cooperări administrative eficiente între 

statele membre în condiții compatibile cu 

buna funcționare a pieței interne, nu poate 

(17) Deoarece obiectivul prezentei 

directive, și anume instituirea unei 

cooperări administrative eficiente între 

statele membre în condiții compatibile cu 

buna funcționare a pieței interne, nu poate 
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fi atins în mod satisfăcător de către statele 

membre, ci, din motive de uniformitate și 

eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la 

nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană. În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la articolul 

menționat, prezenta directivă nu depășește 

ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestui obiectiv. 

fi atins în mod satisfăcător de către statele 

membre, ci, din motive de uniformitate și 

eficacitate, poate fi îndeplinit mai bine la 

nivel european, Uniunea poate adopta 

măsuri în conformitate cu principiul 

subsidiarității prevăzut la articolul 5 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, În 

conformitate cu principiul 

proporționalității, prevăzut la articolul 

menționat, prezenta directivă nu depășește 

ceea ce este necesar pentru atingerea 

acestui obiectiv. 

 

Amendamentul  16 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 3 – punctul 9 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(a) în scopul articolului 8 alineatul (1) și al 

articolului 8a, comunicarea sistematică a 

informațiilor predefinite către alt stat 

membru, fără cerere prealabilă, la intervale 

regulate prestabilite. În scopul articolului 8 

alineatul (1), trimiterea la informațiile 

disponibile se referă la informații din 

dosarele fiscale ale statelor membre care 

comunică informațiile respective, care pot 

fi accesate în conformitate cu procedurile 

de colectare și procesare a informațiilor din 

acel stat membru; 

(a) în scopul articolului 8 alineatul (1) și al 

articolului 8a, comunicarea sistematică a 

informațiilor predefinite către alt stat 

membru, fără cerere prealabilă, la intervale 

regulate prestabilite pentru a garanta 

utilizarea periodică adecvată a 

avantajelor care decurg din schimbul 

automat de informații. În scopul 

articolului 8 alineatul (1), trimiterea la 

informațiile disponibile se referă la 

informații din dosarele fiscale ale statelor 

membre care comunică informațiile 

respective, care pot fi accesate în 

conformitate cu procedurile de colectare și 

procesare a informațiilor din acel stat 

membru; 

Amendamentul  17 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8a – alineatul 1 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) Autoritatea competentă a unui stat 

membru care emite sau modifică o decizie 

transfrontalieră în avans sau un acord de 

preț în avans după data intrării în vigoare a 

prezentei directive trebuie să comunice, 

prin schimb automat, informații în acest 

sens autorităților competente ale tuturor 

celorlalte state membre, precum și 

Comisiei Europene. 

(1) Autoritatea competentă a unui stat 

membru care emite sau modifică o decizie 

transfrontalieră în avans sau un acord de 

preț în avans după data intrării în vigoare a 

prezentei directive trebuie să comunice, 

prin schimb automat, informații în acest 

sens autorităților competente ale tuturor 

celorlalte state membre, precum și noului 

registru transparent central în materie 

fiscală. Comisia evaluează și 

monitorizează punerea în aplicare 

eficientă a schimbului automat de 

informații. 

 

Amendamentul  18 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8a – alineatul 2 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Autoritatea competentă a unui stat 

membru comunică, de asemenea, 

autorităților competente ale tuturor 

celorlalte state membre și Comisiei 

Europene informații cu privire la deciziile 

transfrontaliere în avans și la acordurile de 

preț în avans emise într-o perioadă care 

începe cu zece ani înainte de data intrării în 

vigoare, dar care sunt încă valabile la data 

intrării în vigoare a prezentei directive. 

(2) Autoritatea competentă a unui stat 

membru comunică, de asemenea, 

autorităților competente ale tuturor 

celorlalte state membre, precum și 

registrului transparent central în materie 

fiscală informații cu privire la deciziile 

transfrontaliere în avans și la acordurile de 

preț în avans emise într-o perioadă care 

începe cu cinci ani înainte de data intrării 

în vigoare, dar care sunt încă valabile și în 

vigoare la data intrării în vigoare a 

prezentei directive. 

Amendamentul  19 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 8 a – alineatul 7 
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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(7) Autoritatea competentă căreia i se 

comunică informațiile în temeiul 

alineatului (1) confirmă, dacă este posibil 

prin mijloace electronice, primirea acestor 

informații autorității competente care le-a 

furnizat, fără întârziere și, în orice caz, în 

termen de cel mult șapte zile lucrătoare de 

la primire.  

(7) Autoritatea competentă căreia i se 

comunică informațiile în temeiul 

alineatului (1) confirmă, dacă este posibil 

prin mijloace electronice, primirea acestor 

informații autorității competente care le-a 

furnizat, fără întârziere și, în orice caz, în 

termen de cel mult șapte zile lucrătoare de 

la primire, contribuind astfel la 

funcționarea unui sistem eficient de 

schimb automat de informații. 

 

Amendamentul  20 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 23 a – alineatul 1 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(1) În conformitate cu dispozițiile 

aplicabile autorităților din Uniune, Comisia 

păstrează confidențialitatea informațiilor 

care îi sunt comunicate în temeiul prezentei 

directive.  

(1) În conformitate cu dispozițiile 

aplicabile autorităților din Uniune, Comisia 

păstrează confidențialitatea informațiilor 

care îi sunt comunicate în temeiul prezentei 

directive, astfel cum se prevede la 

articolul 8 din Carta drepturilor 

fundamentale a Uniunii Europene.  

 

Amendamentul  21 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou) 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 25 a (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9a) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 25a 

 Prezenta directivă este compatibilă cu 

evoluțiile din cadrul OCDE și ia în 

considerare setul cuprinzător de norme 

OCDE incluse în standardul pentru 
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schimbul automat de informații privind 

conturile financiare.” 

 

Amendamentul  22 

Propunere de directivă 

Articolul 4 – paragraful 1 – punctul 9 b (nou) 

Directiva 2011/16/UE 

Articolul 25 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (9b) Se introduce următorul articol: 

 „Articolul 25b 

 Prezenta directivă nu împiedică statele 

membre să ia măsuri suplimentare pentru 

a elabora dispoziții naționale sau 

dispoziții bazate pe acorduri în scopul 

prevenirii evaziunii fiscale.” 
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