
 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

4.12.2013 A7-0376/27 

Grozījums Nr.  27 

Olle Schmidt 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiĦa nodokĜu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

10.a apsvērums (jauns) 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (10a) Uz jebkādu informācijas apmaiĦu, 

kas minēta šajā direktīvā, attiecas 

noteikumi, ar ko īsteno Eiropas 

Parlamenta un Padomes 1995. gada 

24. oktobra Direktīvu 95/46/EK par 

personu aizsardzību attiecībā uz personas 

datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2) 

un Eiropas Parlamenta un Padomes 

2000. gada 18. decembra Regulu (EK) 

Nr. 45/2001 par fizisku personu 

aizsardzību attiecībā uz personas datu 

apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās 

un par šādu datu brīvu apriti (3). Tomēr ir 

lietderīgi paredzēt konkrētu tiesību un 

pienākumu ierobežojumus, kas noteikti 

Direktīvā 95/46/EK, lai nodrošinātu 

minētās direktīvas 13. panta 

1. punkta d) apakšpunktā minētās 

intereses. Viens no datu aizsardzības 

tiesību pamatprincipiem ir tas, ka 

personas dati jāapstrādā konkrētu, 

skaidru un likumīgu mērėu īstenošanai 

un ka tos turpmāk nedrīkst apstrādāt šiem 

mērėiem neatbilstīgā veidā. Turklāt 

datiem, kurus izmanto minēto mērėu 

sasniegšanai, ir jābūt vajadzīgiem, 

adekvātiem, atbilstīgiem un ne pārlieku 

apjomīgiem attiecībā uz sākotnējiem 

mērėiem. Būtu jāievēro arī 

Direktīvas 95/46/EK 6. panta 1. punkta 

a) apakšpunktā noteiktais datu 



 

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

LV Vienoti daudzveidībā LV 

pārredzamības princips. 

Or. en 

Pamatojums 

Ar šo priekšlikumu tiek palielināts to situāciju īpatsvars, kuras ir saistītas ar ES pilsoĦu 

personas datu pārrobežu apmaiĦu. Tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo šādu situāciju 

īpatsvara palielināšanās rezultātā var tikt lielākā mērā apdraudētas iesaistīto fizisko personu 

tiesības un likumīgās intereses. Ir jāpieliek arī lielākas pūles, lai nodrošinātu atbilstību 

prasībām, kas noteiktas ES tiesību aktos par datu aizsardzību. Pārrobežu apmaiĦas gadījumā 

ir skaidri jānosaka dažādu iesaistīto personu pienākumi, lai dažādos kontekstos sekmētu gan 

kompetento iestāžu īstenoto uzraudzību, gan tiesu iestāžu veikto kontroli. 
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4.12.2013 A7-0376/28 

Grozījums Nr.  28 

Olle Schmidt 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiĦa nodokĜu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – ba apakšpunkts (jauns) 

Direktīva 2011/16/ES 

8. pants – 3. punkts – 1. daĜa 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde jebkuras 

citas dalībvalsts kompetentajai iestādei var 

norādīt, ka nevēlas saĦemt informāciju par 

vienu vai vairākām 1. punktā minētajām 

ienākumu un kapitāla kategorijām. Tā par 

to informē arī Komisiju.  

 

3. Dalībvalsts kompetentā iestāde jebkuras 

citas dalībvalsts kompetentajai iestādei var 

norādīt, ka nevēlas saĦemt informāciju par 

vienu vai vairākām 1. punktā minētajām 

ienākumu un kapitāla kategorijām vai ka tā 

nevēlas saĦemt informāciju par 

ienākumiem vai kapitālu, kas nepārsniedz 

konkrētu robežvērtību. Tā par to informē 

arī Komisiju.  

Or. en 

Pamatojums 

Automātiskās informācijas apmaiĦas apjoma paplašināšanās un robežvērtību atcelšana rada 

vēl lielāku apdraudējumu attiecībā uz iesaistīto fizisko personu tiesībām un likumīgajām 

interesēm. Datu apstrādei vienmēr jānotiek saskaĦā ar ES noteikumiem par datu aizsardzību. 

TādēĜ Direktīvas 2011/16/ES 8. panta 3. punktu nav jāaizstāj ar jaunu tekstu. Atsauce uz 

robežvērtību, kurai nepārsniedzot konkrētu vērtību, dalībvalsts drīkst atteikties saĦemt 

informāciju no citām dalībvalstīm, nav jāsvītro. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Grozījums Nr.  29 

Olle Schmidt 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiĦa nodokĜu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1.a punkts (jauns) 

Direktīva 2011/16/ES 

25. pants 

 

Spēkā esošais teksts Grozījums 

 1.a Direktīvas 25. pantu aizstāj ar šādu: 

25. pants „25. pants 

Datu aizsardzība  Datu aizsardzība 

Visa informācijas apmaiĦa saskaĦā ar šo 

direktīvu notiek, ievērojot noteikumus, ar 

kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, 

lai pareizi piemērotu šo direktīvu, 

dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 

10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 

21. pantā noteikto pienākumu un tiesību 

jomu, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu 

minētās direktīvas 13. panta 1. punkta 

e) apakšpunktā noteiktās intereses. Tomēr 

normatīvie un administratīvie akti, kas 

vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šis 

direktīvas 8. pantam, dalībvalstīs stājas 

spēkā no 2015. gada 1. janvāra. 

Visa informācijas apmaiĦa saskaĦā ar šo 

direktīvu notiek, ievērojot noteikumus, ar 

kuriem īsteno Direktīvu 95/46/EK. Tomēr, 

lai pareizi piemērotu šo direktīvu, 

dalībvalstis ierobežo Direktīvas 95/46/EK 

10. pantā, 11. panta 1. punktā, 12. un 

21. pantā paredzētos pienākumus un 

tiesības, ciktāl tas vajadzīgs, lai aizsargātu 

minētās direktīvas 13. panta 1. punkta 

d) apakšpunktā noteiktās intereses. Tomēr 

normatīvie un administratīvie akti, kas 

vajadzīgi, lai panāktu atbilstību šīs 

direktīvas 8. pantam, dalībvalstīs stājas 

spēkā no 2015. gada 1. janvāra.” 

Or. en 

Pamatojums 

 Ar šo priekšlikumu tiek palielināts to situāciju īpatsvars, kuras ir saistītas ar ES pilsoĦu 

personas datu pārrobežu apmaiĦu. Tam ir jāpievērš īpaša uzmanība, jo šādu situāciju 

īpatsvara palielināšanās rezultātā var tikt lielākā mērā apdraudētas iesaistīto fizisko personu 

tiesības un likumīgās intereses. Ir jāpieliek arī lielākas pūles, lai nodrošinātu atbilstību 

prasībām, kas noteiktas ES tiesību aktos par datu aizsardzību. Pārrobežu apmaiĦas gadījumā 
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ir skaidri jānosaka dažādu iesaistīto personu pienākumi, lai dažādos kontekstos sekmētu gan 

kompetento iestāžu īstenoto uzraudzību, gan tiesu iestāžu veikto kontroli. 
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4.12.2013 A7-0376/30 

Grozījums Nr.  30 

Olle Schmidt 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiĦa nodokĜu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.a punkts (jauns) 

Direktīva 2011/16/ES 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.a Konkrēti nosaka to personu datu 

veidus, ar kuriem atbilstīgi šai direktīvai 

drīkst apmainīties, kā arī šādas personas 

datu apmaiĦas mērėus un kontekstu. 

Turklāt, īstenojot šo direktīvu, tiek 

ievērots vajadzības un proporcionalitātes 

princips. 

Or. en 

Pamatojums 

Ne pašreiz spēkā esošajā direktīvā, ne priekšlikumos par šīs direktīvas grozīšanu nav ietverti 

noteikumi, ar kuriem būtu norādīts, kā praktiski ievērot pārredzamības principu, piemēram, 

par to, vai un kā detalizēti publiskot informācijas apmaiĦu vai kā informēt datu subjektus par 

viĦu datu apstrādi. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Grozījums Nr.  31 

Olle Schmidt 

ALDE grupas vārdā 

 

ZiĦojums A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiĦa nodokĜu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

2. pants – 2.b punkts (jauns) 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 2.b Komisija līdz ...* [12 mēneši pēc šīs 

direktīvas stāšanās spēkā] pārskata šīs 

direktīvas darbību un attiecīgā gadījumā 

iesniedz Padomei tiesību akta 

priekšlikumu, lai nodrošinātu 

informācijas apmaiĦas pārredzamību. 

Or. en 

 

 


