
 

 

 PE432.919/ 1 

 MT 

 

 

 

 

5.2.2010 A7-0006/ 001-027 

 

 

EMENDI 001-027  

mill-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiëi u Monetarji 

 

Rapport 

Magdalena Alvarez A7-0006/2010 

Kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni  

 

Proposta għal direttiva (COM(2009)0029 – C6-0062/2009 – 2009/0004(CNS)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Emenda  1 

Proposta għal direttiva  

Premessa 9 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (9a) Sabiex jiāu applikati u vverifikati 
b’mod korrett is-sistemi fiskali differenti 
tal-Istati Membri, hija meħtieāa 
informazzjoni adegwata dwar l-attivitajiet 
taxxabli li jitwettqu fi Stati Membri oħra. 
Fost il-modalitajiet differenti, l-iskambju 
awtomatiku ta’ dejta jidher bħala l-aktar 
mod effikaëi għall-komunikazzjoni tal-
informazzjoni attwali meħtieāa għal 
tassazzjoni korretta, b'mod partikolari fil-
kaŜijiet transkonfinali. Biex tkun Ŝgurata 
l-effikaëja ta’ dan l-iskambju awtomatiku 
ta’ informazzjoni jeħtieā li jkunu 
determinati l-kategoriji u li jiāu definiti l-
oqsma fejn applikazzjoni  ta' dan l-
iskambju hija obbligatorja. Barra minn 
hekk, għandu jkun hemm il-possibbiltà li 
jiāi stabbilit limitu doppju, skont il-
kategoriji li għalihom tiāi kkomunikata 
informazzjoni u/jew l-ammont li jiskatta l-
mekkaniŜmu. 
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Āustifikazzjoni 
 
Rigward l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni, l-kamp ta' applikazzjoni huwa ppreëiŜat u 
definit permezz tal-istabbiliment ta' sensiela ta' kategoriji tal-introjtu u tal-kapital li dan l-
iskambju għandu japplika għalihom b'mod obbligatorju. Barra minn hekk, tingħata l-
possibbiltà li jkun stabbilit limitu doppju, skont il-kategoriji li għalihom tkun ikkomunikata l-
informazzjoni  u/jew l-ammont li jiskatta l-mekkaniŜmu. 
 

Emenda  2 

Proposta għal direttiva 

Premessa 10 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(10) L-Istati Membri għandhom 

jiskambjaw awtomatikament kwalunkwe 

informazzjoni fejn Stat Membru jkun 

iāāustifikat li jissoponi li seħħ nuqqas ta' 

konformità mal-liāijiet fiskali, jew li 

x'aktarx iseħħ, fi Stat Membru ieħor, fejn 

ikun riskj ta' tassazzjoni mhux xierqa fi 

Stat Membru ieħor, jew fejn it-taxxa tkun 

āiet, jew tkun ser tiāi, evaŜa jew evitata 

għal kwalunkwe raāuni fi Stat Membru 

ieħor, u speëjalment fejn ikun hemm 

trasferiment artifiëjali ta' profitti bejn 

impriŜi fi Stati Membri differenti jew fejn 

tali tranŜazzjonijiet ikunu twettqu bejn 

impriŜi f'Ŝewā Stati Membri permezz ta' 

pajjiŜ terz sabiex jinkisbu vantaāāi fiskali. 

(10) L-Istati Membri għandhom 

jiskambjaw awtomatikament kwalunkwe 

informazzjoni, filwaqt li jiŜguraw il-
protezzjoni tal-privatezza tal-konsumatur, 
fejn Stat Membru jkun iāāustifikat li 

jissoponi li seħħ nuqqas ta' konformità 

mal-liāijiet fiskali, jew li x'aktarx iseħħ, fi 

Stat Membru ieħor, fejn ikun riskju ta' 
tassazzjoni mhux xierqa fi Stat Membru 

ieħor, jew fejn it-taxxa tkun āiet, jew tkun 

ser tiāi, evaŜa jew evitata għal kwalunkwe 

raāuni fi Stat Membru ieħor, u speëjalment 

fejn ikun hemm trasferiment artifiëjali ta' 

profitti bejn impriŜi fi Stati Membri 

differenti jew fejn tali tranŜazzjonijiet 

ikunu twettqu bejn impriŜi f'Ŝewā Stati 

Membri permezz ta' pajjiŜ terz sabiex 

jinkisbu vantaāāi fiskali. 

 

Emenda  3 

Proposta għal direttiva  

Premessa 11 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (11a) Informazzjoni ta’ dan it-tip 
għandha wkoll tkun protetta skont id-
Direttiva 95/46/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Ottubru 
1995 dwar il-protezzjoni ta’ individwi fir-
rigward tal-ipproëessar ta’ data personali 
u dwar il-moviment liberu ta’ dik id-data1 
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u skont ir-Regolament (KE) Nru 45/2001 
tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-
18 ta' Diëembru 2000 dwar il-protezzjoni 
ta' individwu fir-rigward tal-ipproëessar 
ta' data personali mill-istituzzjonijiet u l-
korpi tal-Komunità u dwar il-moviment 
liberu ta' dak id-data2. L-Istati Membri u 
l-Kummissjoni għandhom jirrispettaw l-
obbligi dwar it-trasparenza u l-
informazzjoni fir-rigward tal-partijiet 
interessati fil-kaŜijiet li jinvolvu l-irkupru 
ta’ dejta personali. Għandhom ikunu 
Ŝgurati livell xieraq ta’ protezzjoni, 
perjodu limitat ta' ħaŜna, u r-
responsabilizzazzjoni tal-istituzzjoni jew 
il-korp li jŜommu id-dejta. 

 
_______________________________ 

 
1 ĀU L 281, 23.11.1995, p. 31. 

 
2 ĀU L 8, 12.1.2001, p. 1. 

 

Emenda  4 

Proposta għal direttiva 

Premessa 12 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(12) Huwa importanti li uffiëjali tal-

amministrazzjoni tat-taxxa ta' Stat Membru 

wieħed jitħallew ikunu preŜenti fit-

territorju ta' Stat Membru ieħor u jkunu 
jistgħu jeŜerëitaw is-setgħat ta' spezzjoni 
konferiti fuq l-uffiëjali tal-Istat Membru 
rikjest. 

(12) Bil-għan li titqawwa l-kooperazzjoni 
bejn fil-qasam tal-amministrazzjonijiet 
fiskali tal-Istati Membri, huwa importanti 

li uffiëjali tal-amministrazzjoni tat-taxxa ta' 

Stat Membru wieħed jitħallew ikunu 

preŜenti fit-territorju ta' Stat Membru ieħor.  

Āustifikazzjoni 

L-għoti lil uffiëjali tal-amministrazzjoni fiskali ta' Stat Membru ta' kompetenzi ugwali daqs 
dawk tal-uffiëjal ta' Stat Membru ieħor qed titneħħa mill-proposta b'tali mod li l-preŜenza 
tagħhom fit-territorju ta' dan l-Istat Membru l-ieħor ma āāibx magħha effetti kontraproduttivi li 
jistgħu jagħmlu ħsara lis-siwi tal-kooperazzjoni. 
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Emenda  5 

Proposta għal direttiva 

Premessa 17 a (ādida) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  (17a) Sabiex jitjiebu l-applikabilità u l-
effikaëja ta’ din id-Direttiva, l-istess livell 
ta’ obbligu għandu japplika kemm għall-
komunikazzjoni ta’ informazzjoni li tkun 
diāà disponibbli mill-awtorità mitluba kif 
ukoll għat-twettiq tal-indaānijiet 
amministrattivi neëessarji sabiex tinkiseb 
din l-informazzjoni. 

Āustifikazzjoni 

Huwa propost li l-proëedura tal-investigazzjoni amministrattiva titqiegħed fuq l-istess livell 
bħall-proëedura tal-komunikazzjoni tal-informazzjoni. Sew il-komunikazzjoni tal-informazzjoni 
diāà disponibbli kif ukoll it-twettiq tal-indaānijiet amministrattivi biex din l-informazzjoni 
tinkiseb għaldaqstant għandu jkollhom l-istess qawwa obbligatorja għall-awtorità rikjesta. 
 

Emenda  6 

Proposta għal direttiva 

Premessa 19 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(19) Madankollu, Stat Membru ma 

għandux jirrifjuta li jittraŜmetti l-

informazzjoni minħabba li ma jkollux 

interess domestiku jew minħabba li l-

informazzjoni relatata ma' resident ta' 
Stat Membru ieħor tinŜamm minn bank, 

istituzzjoni finanzjarja oħra, kuratur jew 

persuna fil-kapaëità ta' aāent jew kapaëità 

fiduëjarja jew minħabba li tirrelata ma' 

interessi proprjetarji f'persuna. 

(19) Madankollu, Stat Membru ma 

għandux jirrifjuta li jittraŜmetti l-

informazzjoni minħabba li ma jkollux 

interess domestiku jew minħabba li l-

informazzjoni tinŜamm minn bank jew 
minn istituzzjoni finanzjarja oħra, jew minn 
kuratur jew persuna fil-kapaëità ta' aāent 

jew kapaëità fiduëjarja jew minħabba li 

tirrelata ma' interessi proprjetarji f'persuna. 

Āustifikazzjoni 

F'dak li jirrigwarda t-tneħħija tas-sigriet bankarju, u biex ikun Ŝgurat li l-effikaëja ta’ din il-
miŜura ma tkunx ristretta minn rekwiŜiti addizzjonali, qed titneħħa r-referenza għar-residenza 
fil-pajjiŜ rikjedenti tal-persuna li dwarha tkun qed tintalab l-informazzjoni. Dan huwa 
konsistenti mal-istandards segwiti fi ħdan l-OECD. 
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Emenda  7 

Proposta għal direttiva 

Premessa 20 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(20) Għandu jkun ëar ukoll li fejn Stat 

Membru jipprovdi għal kooperazzjoni usa' 

ma' pajjiŜ terz minn dik ipprovduta skont 

din id-Direttiva, ma għandux jirrifjuta li 

jipprovdi tali kooperazzjoni usa' lill-Istati 

Membri l-oħra. 

(20) Għandu jkun ëar ukoll li fejn Stat 

Membru jipprovdi għal kooperazzjoni usa' 

ma' pajjiŜ terz minn dik ipprovduta skont 

din id-Direttiva, ma għandux jirrifjuta li 

jipprovdi tali kooperazzjoni usa' lill-Istati 

Membri l-oħra. Kwalunkwe trasferiment 
ta’ dejta personali lil pajjiŜ terz għandu 
jsir bi qbil mad-Direttiva 95/46/KE. 

 

Emenda  8 

Proposta għal direttiva  

Premessa 22 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(22) Għandha ssir evalwazzjoni tal-

effikaëja tal-kooperazzjoni 
amministrattiva, speëjalment abbaŜi tal-

istatistiëi. 

(22) Bil-għan li l-kooperazzjoni 
amministrattiva tissaħħaħ u 
tapprofondixxi ruħha, għandha ssir 
evalwazzjoni tal-effikaëja tal-
implimentazzjoni ta' din id-Direttiva, 
speëjalment abbaŜi tal-istatistiëi. Jeħtieā 
ukoll li jkun stabbilit segwitu tal-kaŜijiet 
fejn l-Istati Membri jkunu rrifjutaw li 
jikkomunikaw l-informazzjoni jew li 
jwettqu indaāni amministrattiva. 

Āustifikazzjoni 

Bil-għan li jittejjeb l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali differenti, huwa 
propost l-kaŜijiet fejn l-Istati Membri jkunu rrifjutaw li jikkomunikaw l-informazzjoni jew li 
jwettqu indaāni amministrattiva jiāu mmonitorjati. 
 

Emenda  9 

Proposta għal direttiva  

Premessa 23 a (ādida)  

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 (23a) Il-Kummissjoni għandu jkollha l-
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poter li tadotta atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-
rigward ta’ titjib tekniku lill-kategoriji ta’ 
introjtu u kapital li huma suāāetti għall-
iskambju awtomatiku ta’ informazzjoni u 
għal-limiti ta' introjtu li minnhom 'il fuq 
għandu jkun hemm skambju ta' 
informazzjoni. Minħabba n-natura 
speëifika tal-kooperazzjoni 
amministrattivi, l-għoti tal-poter għandu 
jkun għal perjodu indeterminat ta’ Ŝmien. 

 

Emenda  10 

Proposta għal direttiva  

Artikolu 3 – punt 6 – sottopunt d 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

(d) kwalunkwe arrangament legali, inkluŜ 
partenarjati u trusts, li l-introjtu jew 
kapital tagħhom ikun soāāett għal 
kwalunkwe mit-taxxi koperti minn din id-

Direttiva; 

(d) kwalunkwe strument jew arranāament 
legali ieħor, irrispettivament min-natura 
jew il-forma tiegħu u jekk għandux 
personalità āuridika jew le, li jista' jkollu 
fil-pussess tiegħu jew jiāāestixxi assi, 
inkluŜ l-introjtu minnu, li jkun soāāett 
għal kwalunkwe waħda mit-taxxi koperti 

minn din id-Direttiva; 

Āustifikazzjoni 

Għal dak li jirrigwarda l-qasam suāāettiv, jeħtieā li nistabbilixxu definizzjoni wiesgħa biŜŜejjed 
biex, minbarra l-persuni fiŜiëi u āuridiëi, tkopri l-istrumenti u l-modalitajiet āuridiëi differenti 
li jistgħu jinħolqu fl-Istati Membri. 
 

Emenda  11 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 3 – punt 8 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

8. "b'mezzi elettroniëi", tfisser l-uŜu ta' 

tagħmir elettroniku għall-ipproëessar, 

inkluŜ il-kompressjoni diāitali, u l-ħaŜna 

tad-dejta, u l-utilizzar ta' wajers, 

traŜmissjoni bir-radju, teknoloāiji ottiki jew 
mezzi oħra elettromanjetiëi; 

8. "b'mezzi elettroniëi", tfisser l-uŜu ta' 

tagħmir elettroniku għall-ipproëessar, 

inkluŜa l-kompressjoni diāitali, u l-ħaŜna 

tad-data, u l-utilizzar ta' wajers, 

traŜmissjoni bir-radju, teknoloāiji ottiëi jew 
mezzi oħra elettromanjetiëi, meta dawn il-
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mezzi jistgħu jitwettqu filwaqt li tiāi 
garantita l-protezzjoni sikura tal-
informazzjoni; 

 

Emenda  12 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 7 a (ādid) (fit-Taqsima I “Skambju ta’ informazzjoni fuq talba”) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 Artikolu 7a 

 Sistemi ta’ kontroll 

 Kull Stat Membru għandu jiŜviluppa 
sistemi xierqa ta’ kontroll għall-uffiëëju 
tiegħu ta' kollegament għat-taxxa 
waħdanija, fl-interessi tat-trasparenza u 
tal-effikaëja tal-ispiŜa, u għandu jfassal 
rapport aëëessibbli għall-pubbliku fil-
kuntest tal-eŜerëizzju ta’ monitoraāā 
annwali. 

 

Emenda  13 

Proposta għal direttiva  

Artikolu 8 – paragrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. L-awtorità kompetenti ta' kull Stat 

Membru għandha, permezz ta' skambju 

awtomatiku, tibgħat l-informazzjoni dwar 
kategoriji speëifiëi dwar l-introjtu u l-
kapital lill-Istati Membri l-oħra. 

1. L-awtorità kompetenti ta' kull Stat 

Membru għandha tikkomunika lill-
awtorità kompetenti tal-Istat Membru l-
ieħor, permezz ta' skambju awtomatiku, l-

informazzjoni rigward il-persuni li 
jkollhom ir-residenza fiskali tagħhom 
f'dak l-Istat Membru l-ieħor, dwar il-
kategoriji speëifiëi dwar l-introjtu u l-
kapital li āejjin: 

 (a) introjtu mix-xogħol; 

 (b) ħlasijiet tad-diretturi; 

 (c) dividendi; 

 (d) qligħ kapitali; 

 (e) royalties; 

 (f) prodotti tal-assikurazzjoni fuq il-ħajja 
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li mhumiex koperti minn strumenti legali 
Komunitarji oħra dwar l-iskambju ta' 
informazzjoni u miŜuri simili oħra: 

 (g) pensjonijiet; 

 (h) sjieda ta’ proprjetà u introjtu minnha. 

 Din l-informazzjoni għandha tkun 
protetta skont id-Direttiva 65/46/KE u r-
Regolament (KE) Nru 45/2001. L-Istati 
Membri u l-Kummissjoni għandhom 
jirrispettaw l-obbligi dwar it-trasparenza u 
l-informazzjoni fir-rigward tal-partijiet 
interessati fil-kaŜijiet li jinvolvu t-tfittxija 
ta’ dejta personali. Għandhom ikunu 
Ŝgurati livell xieraq ta’ protezzjoni, 
perjodu limitat ta' ħaŜna, u r-
responsabilizzazzjoni tal-istituzzjoni jew 
il-korp li jŜommu id-dejta. 

 

Emenda  14 

Proposta għal direttiva  

Artikolu 8 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Il-Kummissjoni għandha tadotta, skont 
il-proëeduri msemmija fl-Artikolu 24(2), 
fi Ŝmien sentejn mid-dħul fis-seħħ ta' din 

id-Direttiva: 

2. Bil-għan li ttejjeb l-effikaëja tal-
valutazzjoni tat-taxxi msemmija fl-
Artikolu 2 fuq il-baŜi tal-esperjenza 
miābura mill-Istati Membri, il-
Kummissjoni għandha tadotta, għall-ewwel 
darba sa ...*, atti delegati bi qbil mal-
Artikolu 22a, 22b u 22c, li: 
 

(a) il-kategoriji tal-introjtu u kapital li jrid 
ikunu koperti; 

(a) jiëëaraw kwalunkwe kundizzjoni jew 
restrizzjoni speëifika fi ħdan il-kategoriji 
msemmija fil-paragrafu 1; 

(b) it-tip tal-informazzjoni li trid tiāi 
skambjata; 

(b) jispeëifikaw għal kull kategorija ta’ 
introjtu u kapital il-limitu li minnu ‘l fuq 
għandu jsir skambju ta’ informazzjoni. 

(c) kwalunkwe kundizzjoni jew 
restrizzjoni speëifika fi ħdan il-kategoriji 
msemmija fil-punt (a); 

 

(d) il-frekwenza tal-iskambji;  

(e) l-arranāamenti prattiëi għall-iskambju 
ta' informazzjoni. 
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 * ĀU jekk jogħābok daħħal id-data:  fi Ŝmien 
sentejn mid-dħul fis-seħħ ta’ din id-Direttiva. 

 

Emenda  15 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 2 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

 2a. Il-Kummissjoni għandha tevalwa u 
tgħarraf kull sena lill-Parlament 
Ewropew u lill-Kummissjoni dwar il-
funzjonament tal-iskambju awtomatiku 
tal-informazzjoni. Fuq il-baŜi ta’ din l-
evalwazzjoni, il-Kummissjoni għandha 
tipproponi miŜuri li jtejbu l-kamp ta’ 
applikazzjoni u l-kwalità tar-rekwiŜit tal-
iskambju awtomatiku sabiex jippermettu 
li s-suq intern jiffunzjona bla diffikultà.  

 

Emenda  16 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  3a. L-awtorità kompetenti fi Stat Membru 
wieħed tista’ tavŜa lill-awtorità kompetenti 
ta’ Stat Membru ieħor li ma tixtieqx 
tirëievi informazzjoni dwar il-kategoriji 
tal-introjtu u l-kapital imsemmija fil-
paragrafu 1 jew li ma tixtieqx tirëievi 
informazzjoni dwar introjtu jew kapital li 
ma jaqbiŜx ëertu limitu. F’dan il-kaŜ, l-
awtorità kompetenti għandha wkoll 
tinforma lill-Kummissjoni dwar dan. 

Āustifikazzjoni 

Rigward l-iskambju awtomatiku tal-informazzjoni, il-kamp ta' applikazzjoni huwa ppreëiŜat u 
definit permezz tal-istabbiliment ta' sensiela ta' kategoriji tal-introjtu u tal-kapital li dan l-
iskambju għandu japplika għalihom b'mod obbligatorju. Barra minn hekk, tingħata l-
possibbiltà li jkun stabbilit limitu doppju, skont il-kategoriji li għalihom tkun ikkomunikata l-
informazzjoni  u/jew l-ammont li jiskatta l-mekkaniŜmu. 
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Emenda  17 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 3 b (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  3b. L-informazzjoni għandha tiāi 
kkomunikata mill-inqas kull sena, u 
mhux iktar tard minn sitt xhur wara l-
bidu tas-sena finanzjarja fl-Istat Membru 
li fih tkun inkisbet l-informazzjoni. 

Āustifikazzjoni 

L-applikazzjoni korretta tas-sistemi fiskali nazzjonali tirrikjedi li l-informazzjoni li wieħed 
jirëievi bħala konsegwenza tal-iskambju awtomatiku tkun f’forma regolari u f’limitu ta’ Ŝmien 
stabbilit sabiex ikun possibbli li din tiāi proëessata u uŜata fil-perjodi stipulati legalment f’kull 
pajjiŜ. 
 

Emenda  18 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 8 – paragrafu 4 – subparagrafu 1 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

4. Fejn Stat Membri jikkonkludi ftehimiet 

bilaterali jew multilaterali bil-għan tal-

valutazzjoni korretta tat-taxxi msemmija fl-

Artikolu 2, għandhom jipprovdu għall-

iskambju awtomatiku tal-informazzjoni 

dwar ëerti kategoriji ta' introjtu u kapital. 

Għal dak il-għan, għandhom jispeëifikaw 

f'dwak il-ftehimiet l-elementi li āejjin: 

4. Fejn Stat Membri jikkonkludi ftehimiet 

bilaterali jew multilaterali bil-għan tal-

valutazzjoni korretta tat-taxxi msemmija fl-

Artikolu 2, għandhom jipprovdu għall-

iskambju awtomatiku tal-informazzjoni 

dwar ëerti kategoriji ta' introjtu u kapital, bi 
qbil mad-Direttiva 95/46/KE u mar-
Regaolament (KE) Nru 45/2001. Għal dak 
il-għan, għandhom jispeëifikaw f'dwak il-

ftehimiet l-elementi li āejjin: 

 

Emenda  19 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 10 – paragrafu 2 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fejn uffiëjali tal-awtorità rikjedenti 

jkunu preŜenti waqt indaānijiet 

amministrattivi skont il-paragrafu 1, huma 

2. Fejn uffiëjali tal-awtorità rikjedenti 

jkunu preŜenti waqt indaānijiet 

amministrattivi skont il-paragrafu 1, bi qbil 
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għandhom jeŜerëitaw is-setgħat ta' 
spezzjoni konferiti fuq l-uffiëjali tal-
awtorità rikjesta, bil-kundizzjoni li huma 
jeŜerëitaw dawn is-setgħat skont il-liāijiet, 
ir-regolament u d-dispoŜizzjonijiet 
amministrattivi tal-Istat Membru rikjest.  

mal-awtorità rikjesta u skont il-linji gwida 
stipulati minn din tal-aħħar, huma jistgħu 
jipparteëipaw f' dik l-indaāni.  

Āustifikazzjoni 

L-għoti lil uffiëjali tal-amministrazzjoni fiskali ta' Stat Membru ta' kompetenzi ugwali daqs 
dawk tal-uffiëjal ta' Stat Membru ieħor qed titneħħa mill-proposta b'tali mod li l-preŜenza 
tagħhom fit-territorju ta' dan l-Istat Membru l-ieħor ma āāibx magħha effetti kontraproduttivi li 
jistgħu jagħmlu ħsara lis-siwi tal-kooperazzjoni. 
 

Emenda  20 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 17 – paragrafu 2 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

2. Fl-ebda kaŜ ma għandu l-Artikolu 16(2) 

u (4) jinftiehem li jippermetti awtorità 

rikjesta ta' Stat Membru tirrifjuta li tforni l-
informazzjoni dwar persuna residenti 
għall-finijiet fiskali fl-Istat Membru tal-
awtorità rikjedenti sempliëiment minħabba 

din l-informazzjoni tkun tinŜamm minn 

bank, istituzzjoni finanzjarja oħra, kuratur 

jew persuna fil-kapaëità ta' aāent jew 

kapaëità fiduëjarja jew minħabba li tirrelata 

ma' interessi proprjetarji f'persuna. 

2. Fl-ebda kaŜ ma għandu l-Artikolu 16(2) 

u (4) jinftiehem li jippermetti awtorità 

rikjesta ta' Stat Membru li tirrifjuta li tforni 
l-informazzjoni relevanti skont it-tifsira 
tal-Artikolu 5(1) sempliëiment minħabba 

din l-informazzjoni tkun tinŜamm minn 

bank jew minn istituzzjoni finanzjarja oħra, 
jew minn kuratur jew persuna fil-kapaëità 
ta' aāent jew kapaëità fiduëjarja jew 

minħabba li tirrelata ma' interessi 

proprjetarji f'persuna. 

Āustifikazzjoni 

F'dak li jirrigwarda t-tneħħija tas-sigriet bankarju, u biex ma jitħalliex li l-effikaëja ta' dik il-
miŜura tixxellef minn rekwiŜiti addizzjonali, l-emenda tneħħi r-referenza għall-persuna li 
dwarha tkun qed tintalab l-informazzjoni bħala residenti fil-pajjiŜ rikjedenti. Dan huwa 
konsistenti mal-istandards osservati fi ħdan l-OECD. 
 

Emenda  21 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 – paragrafu 2 a (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  2a. Ta’ kull sena l-Istati Membri 
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għandhom jinnotifikaw lill-Kummissjoni 
dwar kwalunkwe rifjut li tiāi kkomunikata 
informazzjoni jew li titwettaq indaāni 
amministrattiva, filwaqt li jindikaw ir-
raāunijiet għal dan ir-rifjut. Il-
Kummissjoni għandha tevalwa l-
informazzjoni nnotifikata b’dan il-mod u 
għandha tagħmel rakkomandazzjonijiet 
bil-għan li tnaqqas l-għadd ta' dawn il-
kaŜijiet bi qbil mal-Artikolu 24(3). 

Āustifikazzjoni 

Bil-għan li jittejjeb l-iskambju tal-informazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali differenti, huwa 
propost li jiāi stabbilit segwitu tal-kaŜijiet fejn l-Istati Membri jkunu rrifjutaw li jikkomunikaw 
l-informazzjoni jew li jwettqu indaāni amministrattiva. 

Emenda  22 

Proposta għal direttiva 

Kapitolu Va – titolu (ādid) 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

  KAPITOLU Va 

 ATTI DELEGATI 
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Emenda  23 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22a (ādid) 

 Artikolu 22a 

 L-eŜerëizzju tad-delegazzjoni 

 1. Il-poter li tadotta l-atti delegati 
msemmija fl-Artikolu 8(2) għandu jkun 
konferit lill-Kummissjoni għal perjodu 
indeterminat ta’ Ŝmien. 

 2. Malli tadotta att delegat, il-
Kummissjoni għandha tinnotifika dan 
simultanjament lill-Parlament Ewropew u 
lill-Kunsill. 

 3. Il-poter li tadotta atti delegati għandu 
jkun konferit lill-Kummissjoni skont il-
kundizzjonijiet stipulati fl-Artikoli 22b u 
22c. 

 

 

Emenda  24 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 b (ādid) 

 Artikolu 22b 

 Ir-revoka tad-delegazzjoni 

 1. Id-delegazzjoni tal-poter imsemmija fl-
Artikolu 8(2) tista’ tiāi revokata mill-
Parlament Ewropew u mill-Kunsill. 

 2. L-istituzzjoni li tkun bdiet proëedura 
interna biex tiddeëiedi jekk tirrevokax id-
delegazzjoni tal-poter għandha tagħmel 
ħilitha biex tinforma lill-istituzzjoni l-
oħra u lill-Kummissjoni, filwaqt li ssemmi 
l-poteri delegati li jistgħu jkunu suāāetti 
għal revoka. 

 3. Id-deëiŜjoni tar-revoka għandha ttemm 
id-delegazzjoni tal-poteri speëifikati f’dik 
id-deëiŜjoni. Din għandha tidħol fis-seħħ 
immedjatament jew f’data iktar tard 
speëifikata fiha. Din m’għandhiex 
taffetwa l-validità tal-atti delegati li diāà 
jkunu fis-seħħ. Din għandha tiāi 
ppubblikata fil-Āurnal Uffiëjali tal-
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Unjoni Ewropea. 

 

 

Emenda  25 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 22 c (ādid) 

 Artikolu 22c 

 Oāāezzjonijiet għal atti delegati 

 1. Il-Parlament Ewropew jew il-Kunsill 
jista’ joāāezzjona għal att delegat fi Ŝmien 
erba’ xhur mid-data ta’ notifika. Fuq l-
inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-
Kunsill dan il-perjodu ta’ Ŝmien għandu 
jiāi estiŜ b’xahrejn. 

 2. Jekk, meta jiskadi dan il-perjodu, la l-
Parlament Ewropew u lanqas il-Kunsill 
ma jkunu oāāezzjonaw għall-att delegat, 
dan għandu jiāi ppubblikat fil-Āurnal 
Uffiëjali tal-Unjoni Ewropea u għandu 
jidħol fis-seħħ fid-data ddikjarata fih. 

 3. Jekk il-Parlament Ewropew jew il-
Kunsill joāāezzjonaw għal att delegat, dan 
m’għandux jidħol fis-seħħ. L-istituzzjoni 
li toāāezzjona għandha tiddikjara r-
raāunijiet għaliex toāāezzjona għall-att 
delegat. 

 

 

Emenda  26 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 23 – paragrafu 1 – subparagrafu 1 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

1. Fejn l-awtorità kompetenti ta' Stat 

Membru tirëievi informazzjoni minn pajjiŜ 

terz bil-għan tal-valutazzjoni korretta tat-

taxxi msemmija fl-Artikolu 2, dik l-

awtorità għandha tipprovdi dik l-

informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istat Membru li għalih tali 

informazzjoni tista' tkun utli u, fi 

1. Fejn l-awtorità kompetenti ta' Stat 

Membru tirëievi informazzjoni minn pajjiŜ 

terz bil-għan tal-valutazzjoni korretta tat-

taxxi msemmija fl-Artikolu 2, dik l-

awtorità għandha tipprovdi dik l-

informazzjoni lill-awtoritajiet kompetenti 

tal-Istat Membru li għalih tali 

informazzjoni tkun neëessarja għal 
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kwalunkwe kaŜ, lil dawk kollha li 

jitolbuha, sakemm dan ma jkunx eskluŜ bi 

ftehimiet internazzjonali ma' dak il-pajjiŜ 

terz.  

valutazzjoni eŜatta ta’ dawk it-taxxi u, fi 
kwalunkwe kaŜ, lil dawk kollha li 

jitolbuha, sakemm dan ma jkunx eskluŜ bi 

ftehimiet internazzjonali ma' dak il-pajjiŜ 

terz.  

 

Emenda  27 

Proposta għal direttiva 

Artikolu 23 – paragrafu 2 – parti introduttorja 

 

Test propost mill-Kummissjoni Emenda 

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 

jikkomunikaw, skont id-dispoŜizzjonijiet 

domestiëi tagħhom dwar il-komunikazzjoni 

tad-dejta personali lil pajjiŜi terzi, 

informazzjoni miksuba skont din id-

Direttiva lil pajjiŜ terz, sakemm il-

kundizzjonijiet li āejjin kollha jkunu 
ssodisfati: 

L-awtoritajiet kompetenti jistgħu 

jikkomunikaw, skont id-dispoŜizzjonijiet 

domestiëi tagħhom dwar il-komunikazzjoni 

tad-dejta personali lil pajjiŜi terzi, 

informazzjoni miksuba skont din id-

Direttiva lil pajjiŜ terz. Kwalunkwe 
trasferiment bħal dan ta’ informazzjoni lil 
pajjiŜ terz għandu jsir bi qbil mad-
Direttiva 95/46/KE u sakemm il-

kundizzjonijiet kollha li āejjin jkunu 
ssodisfati: 

 

 

 

 


