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Betænkning A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Enhver udveksling af oplysninger i 
henhold til dette direktiv er underlagt 
gennemførelsesbestemmelserne til 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
95/46/EF af 24. oktober 1995 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af 
sådanne oplysninger og til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 45/2001 af 18. december 2000 om 
beskyttelse af fysiske personer i 
forbindelse med behandling af 
personoplysninger i 
fællesskabsinstitutionerne og -organerne 
og om fri udveksling af sådanne 
oplysninger. Det bør dog overvejes at 
begrænse visse rettigheder og 
forpligtelser, der er fastsat ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF, 
for at beskytte de interesser, der er nævnt i 
artikel 13, stk. 1, litra d), i nævnte 
direktiv. Ét af de grundlæggende 
principper ved 
databeskyttelseslovgivningen er, at 
personoplysninger skal behandles til 
udtrykkeligt angivne og legitime formål, 
og at senere behandling heraf ikke må 
være uforenelig med disse formål. 
Oplysningerne, som bliver anvendt til de 
anførte formål, bør endvidere være 
nødvendige og tilstrækkelige, relevante og 
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ikke omfatte mere, end hvad der kræves til 
opfyldelse af disse formål. Princippet om 
personoplysningers gennemsigtighed som 
fastlagt i artikel 6, stk. 1, litra a), i direktiv 
95/46/EF bør også overholdes. 

Or. en 

Begrundelse 

The proposal increases the number of situations involving the trans-border exchange of 

personal data of EU citizens. This calls for special attention, since such an increase could 

lead to bigger risks for the rights and legitimate interests of natural persons involved. It also 

requires greater efforts to ensure compliance with the requirements stemming from EU 

legislation on data protection. In a cross border context, the responsibilities of the different 

actors must be clearly addressed, also to facilitate supervision by the competent authorities, 

as well as judicial control, in different contexts. 
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George Sabin Cutaş 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – litra a a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. En medlemsstats kompetente myndighed 

kan meddele enhver anden medlemsstats 

kompetente myndighed, at den ikke ønsker 

at modtage oplysninger om en eller flere af 

de kategorier af indkomst og kapital, der er 

nævnt i stk. 1. Den underretter også 

Kommissionen herom.  

 

3. En medlemsstats kompetente myndighed 

kan meddele enhver anden medlemsstats 

kompetente myndighed, at den ikke ønsker 

at modtage oplysninger om en eller flere af 

de kategorier af indkomst og kapital, der er 

nævnt i stk. 1, eller at den ikke ønsker at 
modtage oplysninger om indkomst eller 
kapital, der ikke overstiger et 
tærskelbeløb. Den underretter også 
Kommissionen herom.  

Or. en 

Begrundelse 

Udvidelsen af anvendelsesområdet og fjernelsen af tærsklerne i forbindelse med automatisk 

udveksling af oplysninger øger yderligere risiciene for de involverede fysiske personers 

rettigheder og legitime interesser. Behandlingen af oplysninger skal til enhver tid foretages i 

overensstemmelse med EU-reglerne for databeskyttelse. Artikel 8, stk. 3, i direktiv 

2011/16/EU skal følgelig ikke erstattes med ny tekst i stk. 3. Henvisningen til en tærskel, 

hvorunder en medlemsstat måske ikke ønsker at modtage oplysninger fra andre 

medlemsstater, skal ikke fjernes. 
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Betænkning A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 25 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

 1a. Artikel 25 affattes således: 

Artikel 25 "Artikel 25 

Databeskyttelse  Databeskyttelse 

Al udveksling af oplysninger i henhold til 

dette direktiv er underlagt 

gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 

95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog 

med henblik på korrekt anvendelse af 

nærværende direktiv rækkevidden af de 

forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i 

artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 

og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det 

er nødvendigt for at beskytte de interesser, 

der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra e), i 
nævnte direktiv. De sætter imidlertid de 

nødvendige love og administrative 

bestemmelser i kraft for at efterkomme 

artikel 8 i dette direktiv med virkning fra 

den 1. januar 2015. 

Al udveksling af oplysninger i henhold til 

dette direktiv er underlagt 

gennemførelsesbestemmelserne til direktiv 

95/46/EF. Medlemsstaterne begrænser dog 

med henblik på korrekt anvendelse af 

nærværende direktiv rækkevidden af de 

forpligtelser og rettigheder, der er fastsat i 

artikel 10, artikel 11, stk. 1, og artikel 12 

og 21 i direktiv 95/46/EF i det omfang, det 

er nødvendigt for at beskytte de interesser, 

der er nævnt i artikel 13, stk. 1, litra d), i 
nævnte direktiv. De sætter imidlertid de 

nødvendige love og administrative 

bestemmelser i kraft for at efterkomme 

artikel 8 i dette direktiv med virkning fra 

den 1. januar 2015." 

Or. en 

Begrundelse 

The proposal increases the number of situations involving the trans-border exchange of 

personal data of EU citizens. This calls for special attention, since such an increase could 

lead to bigger risks for the rights and legitimate interests of natural persons involved. It also 
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requires greater efforts to ensure compliance with the requirements stemming from EU 

legislation on data protection. In a cross border context, the responsibilities of the different 

actors must be clearly addressed, also to facilitate supervision by the competent authorities, 

as well as judicial control, in different contexts. 
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Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Det skal nærmere angives, hvilke 
typer af personoplysninger der kan 
udveksles i henhold til dette direktiv, og til 
hvilke formål og i hvilken sammenhæng 
personoplysninger kan udveksles. 
Nødvendigheds- og 
proportionalitetsprincippet skal desuden 
respekteres i henhold til direktivet. 

Or. en 

Begrundelse 

Hverken det gældende direktiv eller det nye forslag til ændring af direktivet indeholder 

bestemmelser, der detaljeret gør rede for, hvordan gennemsigtighedsprincippet bør 

overholdes i praksis, f.eks. hvorvidt og hvordan udvekslingen af oplysninger vil blive meddelt 

offentligheden som helhed, eller hvordan registrerede vil blive informeret om behandlingen af 

oplysninger. 
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Obligatorisk automatisk udveksling af oplysninger på beskatningsområdet 

COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 2 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2b. Senest ...* [12 måneder efter datoen 
for dette direktivs ikrafttræden] reviderer 
Kommissionen dette direktivs funktion og 
forelægger om nødvendigt Rådet et 
lovgivningsmæssigt forslag for at sikre 
gennemsigtighed i forbindelse med 
udveksling af oplysninger. 

Or. en 

 

 


