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4.12.2013 A7-0376/27 

Poprawka  27 

Olle Schmidt 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Motyw 10 a (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (10a) Wszelka wymiana informacji, o 

której mowa w niniejszej dyrektywie, 

podlega przepisom wykonawczym 

dotyczącym dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 

października 1995 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w zakresie przetwarzania 

danych osobowych i swobodnego 

przepływu tych danych (2) oraz 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z 

dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych przez instytucje i 

organy wspólnotowe i o swobodnym 

przepływie takich danych (3). NaleŜy 

jednak rozwaŜyć ograniczenie niektórych 

praw i obowiązków ustanowionych w 

dyrektywie 95/46/WE w celu 

zabezpieczenia interesów, o których mowa 

w art. 13 ust. 1 lit. d) tejŜe dyrektywy. 

Zgodnie z jedną z podstawowych zasad 

prawa o ochronie danych dane osobowe 

muszą być przetwarzane w określonych, 

jednoznacznych i legalnych celach oraz 

nie mogą być poddawane dalszemu 

przetwarzaniu w sposób niezgodny z tymi 

celami. Ponadto dane słuŜące osiągnięciu 

tych celów powinny być niezbędne, 

prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne 

ilościowo w stosunku do tych celów. 

NaleŜy takŜe przestrzegać zasady 
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przejrzystości danych określonej w art. 6 

ust. 1 lit. a) dyrektywy 95/46/WE. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Propozycja ta zwiększa liczbę sytuacji wymagających międzynarodowej wymiany danych 

osobowych obywateli UE. Wymaga to szczególnej uwagi, poniewaŜ taki wzrost moŜe w 

większym stopniu zagraŜać prawom i uzasadnionym interesom zaangaŜowanych osób 

fizycznych. Wymaga to takŜe większych wysiłków na rzecz zapewnienia zgodności z 

wymogami wynikającymi z prawodawstwa UE w zakresie ochrony danych. W kontekście 

międzynarodowym zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów musi być jasno 

sprecyzowany, takŜe w celu ułatwienia właściwym organom nadzoru oraz kontroli sądowej w 

róŜnych kontekstach. 
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4.12.2013 A7-0376/28 

Poprawka  28 

Olle Schmidt 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – litera b a (nowa) 

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit pierwszy 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. Właściwy organ państwa 

członkowskiego moŜe poinformować 

właściwy organ któregokolwiek z 

pozostałych państw członkowskich o tym, 

Ŝe nie chce otrzymywać informacji na 

temat jednej lub większej liczby kategorii 

dochodu lub kapitału, o których mowa w 

ust. 1. Informuje o tym równieŜ Komisję.  

 

3. Właściwy organ państwa 

członkowskiego moŜe poinformować 

właściwy organ któregokolwiek z 

pozostałych państw członkowskich o tym, 

Ŝe nie chce otrzymywać informacji na 

temat jednej lub większej liczby kategorii 

dochodu lub kapitału, o których mowa w 

ust. 1, lub o tym, Ŝe nie chce otrzymywać 

informacji na temat dochodu lub kapitału 

nieprzekraczających określonej wartości 

progowej. Informuje o tym równieŜ 

Komisję.  

Or. en 

Uzasadnienie 

Rozszerzenie zakresu i zniesienie progów dla AWI zagraŜa w większym stopniu prawom i 

uzasadnionym interesom zaangaŜowanych osób fizycznych. Przetwarzanie danych musi 

zawsze odbywać się zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony danych. Artykuł 8 ust. 3 

dyrektywy 2011/16/UE nie powinien zatem zostać zastąpiony nowym tekstem w ust. 3. Nie 

naleŜy usuwać odniesienia do progu, poniŜej którego państwo członkowskie moŜe nie chcieć 

otrzymywać informacji od innych państw członkowskich. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Poprawka  29 

Olle Schmidt 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)  

Dyrektywa 2011/16/UE 

Artykuł 25 

 

Tekst obowiązujący Poprawka 

 1a. Artykuł 25 otrzymuje brzmienie: 

Artykuł 25 „Artykuł 25 

Ochrona danych  Ochrona danych 

Wszelka wymiana informacji zgodnie z 

niniejszą dyrektywą podlega przepisom 

wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. 

Jednak do celów właściwego stosowania 

niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie ograniczają zakres 

obowiązków i praw przewidzianych w art. 

10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 

dyrektywy 95/46/WE w zakresie 

wymaganym w celu zabezpieczenia 

interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 

lit. e) tej dyrektywy. Niemniej jednak 

wprowadzają w Ŝycie przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne 

do wykonania art. 8 niniejszej dyrektywy 

ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r. 

Wszelka wymiana informacji zgodnie z 

niniejszą dyrektywą podlega przepisom 

wykonawczym do dyrektywy 95/46/WE. 

Jednak do celów właściwego stosowania 

niniejszej dyrektywy państwa 

członkowskie ograniczają zakres 

obowiązków i praw przewidzianych w art. 

10, art. 11 ust. 1 oraz w art. 12 i 21 

dyrektywy 95/46/WE w zakresie 

wymaganym w celu zabezpieczenia 

interesów, o których mowa w art. 13 ust. 1 

lit. d) tej dyrektywy. Niemniej jednak 

wprowadzają w Ŝycie przepisy ustawowe, 

wykonawcze i administracyjne niezbędne 

do wykonania art. 8 niniejszej dyrektywy 

ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2015 r.” 

Or. en 

Uzasadnienie 

Propozycja ta zwiększa liczbę sytuacji wymagających międzynarodowej wymiany danych 

osobowych obywateli UE. Wymaga to szczególnej uwagi, poniewaŜ taki wzrost moŜe w 

większym stopniu zagraŜać prawom i uzasadnionym interesom zaangaŜowanych osób 
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fizycznych. Wymaga to takŜe większych wysiłków na rzecz zapewnienia zgodności z 

wymogami wynikającymi z prawodawstwa UE w zakresie ochrony danych. W kontekście 

międzynarodowym zakres odpowiedzialności poszczególnych podmiotów musi być jasno 

sprecyzowany, takŜe w celu ułatwienia właściwym organom nadzoru oraz kontroli sądowej w 

róŜnych kontekstach. 
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4.12.2013 A7-0376/30 

Poprawka  30 

Olle Schmidt 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy) 

Dyrektywa 2011/16/UE 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2a. NaleŜy określić rodzaje danych 

osobowych, które mogą być wymieniane 

na mocy niniejszej dyrektywy, oraz cele, 

dla których dane osobowe mogą podlegać 

wymianie, a takŜe kontekst takiej 

wymiany. Zgodnie z dyrektywą naleŜy 

takŜe przestrzegać zasad konieczności i 

proporcjonalności. 

Or. en 

Uzasadnienie 

Ani obowiązująca dyrektywa, ani nowa propozycja zmian dyrektywy nie zawierają przepisów, 

które określałyby, w jaki sposób w praktyce naleŜy zapewnić zgodność z zasadą 

przejrzystości, na przykład, czy i w jaki sposób informuje się o wymianie informacji ogół 

społeczeństwa oraz jak osoby, których dane dotyczą, będą informowane o przetwarzaniu 

danych. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Poprawka  31 

Olle Schmidt 

w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0376/2013 

George Sabin Cutaş 

Obowiązkowa automatyczna wymiana informacji w dziedzinie opodatkowania 

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

Wniosek dotyczący dyrektywy 

Artykuł 2 – ustęp 2 b (nowy) 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 2b. Do dnia …* [12 miesięcy od daty 

wejścia w Ŝycie niniejszej dyrektywy] 

Komisja dokonuje przeglądu stosowania 

niniejszej dyrektywy i, w stosownych 

przypadkach, przedkłada wniosek 

ustawodawczy Radzie, aby zapewnić 

przejrzystość wymiany informacji. 

Or. en 

 

 


