
 

 

Evropski parlament 
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SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2015)0361 

Sporazum med EU in Švico o avtomatični izmenjavi podatkov o finančnih 

računih * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2015 o osnutku 

sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, protokola o spremembi k Sporazumu 

med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz 

Direktive Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil 

obresti (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE)) 

 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga sklepa Sveta (08266/1/2015), 

– ob upoštevanju osnutka protokola o spremembi k Sporazumu med Evropsko skupnostjo 

in Švicarsko konfederacijo o ukrepih, enakovrednih tistim iz Direktive 

Sveta 2003/48/ES o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti 

(08297/2015), 

– ob upoštevanju členov 115 in točke (b) drugega pododstavka člena 218(6) ter drugega 

pododstavka člena 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerimi se 

je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0169/2015), 

– ob upoštevanju členov 59 in 108(7) Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0271/2015), 

1. odobri osnutek sklepa Sveta, kakor je bil spremenjen, in sklenitev protokola o 

spremembi k Sporazumu; 

2. obžaluje, da niso mogoče izboljšave, in sicer v zvezi z zagotovljenimi informacijami in 

z avtomatično, obvezno in neomejeno izmenjavo podatkov; 

3. poziva Komisijo, naj v primeru sprememb ali novih dogodkov v zadnjih fazah sklepanja 

protokola o spremembi k Sporazumu obvesti Parlament;  

4. opominja Svet, da se mora ponovno posvetovati s Parlamentom, če bo spremenil svoj 

osnutek sklepa; 



 

 

5. poudarja, da se je treba učinkovito boriti proti davčnim goljufijam in izogibanju davkov, 

zlasti proti davčnim utajam in izogibanju davkov fizičnih in pravnih oseb s stalnim 

prebivališčem v Uniji v sodelovanju s finančnimi institucijami s sedežem v tretjih 

državah; 

6. poziva Komisijo, naj 18 mesecev po datumu začetka veljavnosti protokola o spremembi 

k Sporazumu oceni uporabo Sporazuma in njegov izid ter Evropskemu parlamentu in 

Svetu predloži poročilo in mu po potrebi priloži predloge za revizijo Sporazuma; 

7. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 

vladam in parlamentom držav članic in Švicarske konfederacije. 

Sprememba  1 

Osnutek sklepa 

Člen 2 – odstavek 1 

 

Osnutek sklepa Sprememba 

1. Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje 

uradno obvestilo iz člena 2(1) Protokola o 

spremembi4. 

1. Predsednik Sveta v imenu Unije pošlje 

uradno obvestilo iz člena 2(1) in člena 4 

Protokola o spremembi4, da bi zagotovil 

upoštevanje pravil o avtomatični 

izmenjavi podatkov glede računov, o 

katerih se poroča, ter omogočil 

sodelovanje pri skladnosti in izvrševanju. 

__________________ __________________ 

4 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem 

listu Evropske unije objavil datum začetka 

veljavnosti Protokola o spremembi. 

4 Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem 

listu Evropske unije objavil datum začetka 

veljavnosti Protokola o spremembi. 

 

Sprememba  2 

Osnutek sklepa 

Člen 2 – odstavek 2 

 

Osnutek sklepa Sprememba 

2. Komisija obvesti Švicarsko 

konfederacijo in države članice o uradnem 

obvestilu iz točke (d) člena 1(1) 

Sporazuma med Evropsko unijo in 

Švicarsko konfederacijo o avtomatični 

izmenjavi podatkov o finančnih računih za 

izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov 

na mednarodni ravni, kot izhaja iz 

Protokola o spremembi. 

2. Komisija obvesti Švicarsko 

konfederacijo in države članice o uradnem 

obvestilu iz točke (d) člena 1(1) 

Sporazuma med Evropsko unijo in 

Švicarsko konfederacijo o avtomatični 

izmenjavi podatkov o finančnih računih za 

izboljšanje spoštovanja davčnih predpisov 

na mednarodni ravni v skladu s 

Protokolom o spremembi. 

 



 

 

 

 


