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4.12.2013 A7-0376/27 

Τροπολογία  27 

Olle Schmidt 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα 

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

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10α) Όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών 
που αναφέρει η παρούσα οδηγία 
υπόκεινται στις εκτελεστικές διατάξεις 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (2) και 
στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 18ης ∆εκεµβρίου 2000, 
σχετικά µε την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από 
τα όργανα και τους οργανισµούς της 
Κοινότητας και σχετικά µε την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών (3). 
Ωστόσο, είναι σκόπιµο να εξετασθεί το 
ενδεχόµενο περιορισµών ορισµένων 
δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που 
έχουν θεσπισθεί µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, 
προκειµένου να διαφυλαχθούν τα 
συµφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 
13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της εν λόγω 
οδηγίας. Μία από τις θεµελιώδεις αρχές 
της νοµοθεσίας περί προστασίας των 
δεδοµένων συνίσταται στο ότι η 
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων 
πρέπει να διενεργείται για καθορισµένους, 
σαφείς και νόµιµους σκοπούς, και η 
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περαιτέρω επεξεργασία τους να µην είναι 
ασύµβατη µε τους σκοπούς αυτούς. Τα 
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για την 
επίτευξη των σκοπών αυτών πρέπει 
επιπλέον να είναι απαραίτητα, επαρκή, 
και επίσης συναφή και όχι υπερβολικά σε 
σχέση µε τους επιδιωκόµενους σκοπούς. 
Πρέπει επίσης να τηρείται η αρχή της 
διαφάνειας των δεδοµένων που 
θεσπίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 
στοιχείο α) της οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αυξάνει τον αριθµό των καταστάσεων κατά τις οποίες πραγµατοποιείται 

διασυνοριακή ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων των πολιτών της ΕΕ. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή, δεδοµένου ότι µια τέτοια αύξηση θα µπορούσε να προκαλέσει µεγαλύτερους 

κινδύνους για τα δικαιώµατα και τα νόµιµα συµφέροντα των συγκεκριµένων φυσικών 

προσώπων. Επιβάλλει επίσης εντονότερες προσπάθειες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης 

προς τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων. 

Σε διασυνοριακό πλαίσιο, οι ευθύνες των διάφορων εµπλεκοµένων χρειάζεται να είναι σαφείς, 

µεταξύ άλλων για να διευκολυνθεί η εποπτεία από τις αρµόδιες αρχές και ο δικαστικός έλεγχος 

σε ποικίλες καταστάσεις. 



 

AM\1012438EL.doc  PE519.424v01-00 

EL Ενωµένη στην πολυµορφία EL 
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Τροπολογία  28 

Olle Schmidt 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – στοιχείο β α (νέο) 

Οδηγία 2011/16/ΕΚ 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους 

µπορεί να δηλώνει στην αρµόδια αρχή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους ότι 

δεν επιθυµεί να λάβει πληροφορίες για µία 

ή µερικές από τις κατηγορίες εισοδήµατος 

και κεφαλαίου που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, ενηµερώνει δε σχετικά την 

Επιτροπή.  

 

3. Η αρµόδια αρχή ενός κράτους µέλους 

µπορεί να δηλώνει στην αρµόδια αρχή 

οποιουδήποτε άλλου κράτους µέλους ότι 

δεν επιθυµεί να λάβει πληροφορίες για µία 

ή µερικές από τις κατηγορίες εισοδήµατος 

και κεφαλαίου που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, ή ότι δεν επιθυµεί να λάβει 
πληροφορίες για εισόδηµα ή κεφάλαιο 
που δεν υπερβαίνει ένα οριακό ποσό, 
ενηµερώνει δε σχετικά την Επιτροπή.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής και η κατάργηση των ορίων για την ΑΑΠ αυξάνουν 

περαιτέρω τους κινδύνους για τα δικαιώµατα και τα νόµιµα συµφέροντα των συγκεκριµένων 

φυσικών προσώπων. Η επεξεργασία των δεδοµένων πρέπει πάντοτε να διενεργείται σύµφωνα 

µε τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων. Κατά συνέπεια, το άρθρο 8 

παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/16/ΕΕ δεν αντικαθίσταται µε νέο κείµενο. Η αναφορά σε ένα 

οριακό ποσό, κάτω από το οποίο ένα κράτος µέλος µπορεί να µην επιθυµεί να λαµβάνει 

πληροφορίες από άλλα κράτη µέλη, δεν καταργείται. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Τροπολογία  29 

Olle Schmidt 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Οδηγία 2011/16/ΕΚ 

Άρθρο 25 

 

Ισχύον κείµενο Τροπολογία 

 1a. Το άρθρο 25 αντικαθίσταται µε το 
ακόλουθο κείµενο: 

Άρθρο 25 «Άρθρο 25 

Προστασία των δεδοµένων  Προστασία των δεδοµένων 

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας υπόκειται στις 

εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη µέλη, για τον 

σκοπό της ορθής εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, περιορίζουν την εµβέλεια των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, 

των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ στο βαθµό που απαιτείται 

προκειµένου να διασφαλισθούν τα 

συµφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 

13 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της εν λόγω 

οδηγίας. Ωστόσο, θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις προκειµένου να 

συµµορφωθούν προς το άρθρο 8 της 

παρούσας οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 

2015. 

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών δυνάµει της 

παρούσας οδηγίας υπόκειται στις 

εκτελεστικές διατάξεις της οδηγίας 

95/46/ΕΚ. Ωστόσο, τα κράτη µέλη, για τον 

σκοπό της ορθής εφαρµογής της παρούσας 

οδηγίας, περιορίζουν την εµβέλεια των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που 

προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 10, του άρθρου 11 παράγραφος 1, 

των άρθρων 12 και 21 της οδηγίας 

95/46/ΕΚ στο βαθµό που απαιτείται 

προκειµένου να διασφαλισθούν τα 

συµφέροντα που αναφέρονται στο άρθρο 

13 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της εν λόγω 

οδηγίας. Ωστόσο, θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις προκειµένου να 

συµµορφωθούν προς το άρθρο 8 της 

παρούσας οδηγίας από την 1η Ιανουαρίου 

2015. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η πρόταση αυξάνει τον αριθµό των καταστάσεων κατά τις οποίες πραγµατοποιείται 

διασυνοριακή ανταλλαγή προσωπικών δεδοµένων των πολιτών της ΕΕ. Αυτό απαιτεί ιδιαίτερη 

προσοχή, δεδοµένου ότι µια τέτοια αύξηση θα µπορούσε να προκαλέσει µεγαλύτερους 

κινδύνους για τα δικαιώµατα και τα νόµιµα συµφέροντα των συγκεκριµένων φυσικών 

προσώπων. Επιβάλλει επίσης εντονότερες προσπάθειες για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης 

προς τις απαιτήσεις που πηγάζουν από τη νοµοθεσία της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων. 

Σε διασυνοριακό πλαίσιο, οι ευθύνες των διάφορων εµπλεκοµένων χρειάζεται να είναι σαφείς, 

µεταξύ άλλων για να διευκολυνθεί η εποπτεία από τις αρµόδιες αρχές και ο δικαστικός έλεγχος 

σε ποικίλες καταστάσεις. 
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4.12.2013 A7-0376/30 

Τροπολογία  30 
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εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Οδηγία 2011/16/ΕΚ 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι τύποι των προσωπικών δεδοµένων 
τα οποία µπορούν να ανταλλάσσονται 
βάσει της παρούσας οδηγίας, καθώς 
επίσης οι σκοποί και το πλαίσιο για τη 
δυνατότητα ανταλλαγής προσωπικών 
δεδοµένων, προσδιορίζονται ρητά. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας, τηρούνται οι αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Ούτε η ισχύουσα οδηγία ούτε τη νέα πρόταση τροποποίησης της οδηγίας περιέχουν διατάξεις 

που να προσδιορίζουν µε ποιον τρόπο πρέπει να τηρείται στην πράξη η αρχή της διαφάνειας, 

για παράδειγµα εάν και πώς οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες δηµοσιοποιούνται ή πώς τα 

υποκείµενα των δεδοµένων θα ενηµερώνονται για την επεξεργασία των δεδοµένων. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Τροπολογία  31 

Olle Schmidt 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Υποχρεωτική αυτόµατη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τοµέα 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2β. Έως …* [12 µήνες µετά την 
ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της 
παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή 
προβαίνει σε επανεξέταση της 
λειτουργίας της παρούσας οδηγίας και, 
εφόσον ενδείκνυται, υποβάλλει 
νοµοθετική πρόταση στο Συµβούλιο 
σχετικά µε τη διαφάνεια της ανταλλαγής 
πληροφοριών. 

Or. en 

 

 


