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4.12.2013 A7-0376/27 

Amendamentul 27 

Olle Schmidt 

în numele Grupului ALDE 
 

Raport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaș 
Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal 

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

Propunere de directivă 

Considerentul 10 a (nou) 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (10a) Toate schimburile de informații 
menționate în prezenta directivă fac 
obiectul dispozițiilor de punere în aplicare 
a Directivei 95/46/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 
24 octombrie 1995 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date și a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile și organele comunitare 
și privind libera circulație a acestor date. 
Cu toate acestea, este oportun să se ia în 
considerare limitarea anumitor drepturi și 
obligații prevăzute de Directiva 95/46/CE, 
pentru a proteja interesele menționate la 
articolul 13 alineatul (1) litera (d) din 
directiva menționată. Unul dintre 
principiile fundamentale ale legislației 
privind protecția datelor este acela că 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
trebuie să se facă în scopuri definite, 
explicite și legitime și că nu se poate 
realiza nicio altă prelucrare care nu este 
compatibilă cu aceste scopuri. Datele 
folosite pentru a atinge obiectivele 
menționate ar trebui să fie în plus 
necesare, adecvate, pertinente și 
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neexcesive în ceea ce privește scopurile în 
care sunt prelucrate. Ar trebui totodată 
respectat principiul transparenței datelor, 
prevăzut la articolul 6 alineatul (6) litera 
(a) din Directiva 95/46/CE. 

Or. en 

Justificare 

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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4.12.2013 A7-0376/28 

Amendamentul 28 

Olle Schmidt 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaș 

Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – litera ba (nouă) 

Directiva 2011/16/UE 
Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

(3) Autoritatea competentă a unui stat 

membru poate indica autorității competente 
a oricărui alt stat membru faptul că nu 

dorește să primească informații referitoare 
la una sau mai multe dintre categoriile de 
venituri și de capital menționate la 

alineatul (1). De asemenea, statul membru 
respectiv informează Comisia în acest sens.  
 

(3) Autoritatea competentă a unui stat 

membru poate indica autorității competente 
a oricărui alt stat membru faptul că nu 

dorește să primească informații referitoare 
la categoriile de venituri și de capital 
menționate la alineatul (1) sau că nu 
dorește să primească informații cu privire 
la venitul sau la capitalul care nu 
depășește un anumit plafon. De asemenea, 
statul membru respectiv informează 
Comisia în acest sens.  

Or. en 

Justificare 

Extinderea domeniului de aplicare și eliminarea plafoanelor pentru AEOI sporește și mai 

mult riscurile pentru drepturile și interesele legitime ale persoanelor fizice implicate. 

Prelucrarea datelor trebuie realizată întotdeauna în conformitate cu dispozițiile UE privind 

protecția datelor. Articolul 8 alineatul (3) din Directiva 2011/16/UE nu ar trebui astfel 

înlocuit cu unu nou text. Trimiterea la un prag sub care este posibil ca un stat membru să nu 

dorească să primească informații de la alte state membre nu se elimină. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Amendamentul 29 

Olle Schmidt 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaș 

Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou) 

Directiva 2011/16/UE 
Articolul 25 
 

Textul în vigoare Amendamentul 

 (1a) Articolul 25 se înlocuiește cu 
următorul text: 

Articolul 25 „Articolul 25 

Protecția datelor  Protecția datelor 

Toate schimburile de informații efectuate 

în temeiul prezentei directive fac obiectul 
dispozițiilor de punere în aplicare a 
Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul 

aplicării corecte a prezentei directive, 
statele membre limitează domeniul de 

aplicare a obligațiilor și drepturilor 
prevăzute la articolul 10, articolul 11 
alineatul (1), articolele 12 și 21 din 

Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru protejarea 

intereselor menționate la articolul 13 
alineatul (1) litera (e) din directiva 
respectivă. Totuși, acestea pun în aplicare 
actele cu putere de lege și dispozițiile 
administrative necesare respectării 

articolului 8 al prezentei directive de la 1 
ianuarie 2015. 

Toate schimburile de informații efectuate 

în temeiul prezentei directive fac obiectul 
dispozițiilor de punere în aplicare a 
Directivei 95/46/CE. Totuși, în scopul 

aplicării corecte a prezentei directive, 
statele membre limitează domeniul de 

aplicare a obligațiilor și drepturilor 
prevăzute la articolul 10, articolul 11 
alineatul (1), articolele 12 și 21 din 

Directiva 95/46/CE, în măsura în care acest 
lucru este necesar pentru protejarea 

intereselor menționate la articolul 13 
alineatul (1) litera (d) din directiva 
respectivă. Totuși, acestea pun în aplicare 
actele cu putere de lege și dispozițiile 
administrative necesare respectării 
articolului 8 al prezentei directive de la 1 

ianuarie 2015.” 

Or. en 
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Justificare 

 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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4.12.2013 A7-0376/30 

Amendamentul 30 

Olle Schmidt 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaș 

Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 a (nou) 

Directiva 2011/16/UE 
 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2a) Se specifică clar tipurile de date cu 
caracter personal care fac obiectul 
schimbului de informații în conformitate 
cu prezenta directivă, precum și scopurile 
pentru care și contextul în care aceste 
date pot face obiectul schimbului de 
informații. În plus, se respectă principiul 
necesității și proporționalității în temeiul 
prezentei directive.  

Or. en 

Justificare 

Nici prezenta directivă și nici propunerea de modificare a directivei nu conține dispoziții care 

să prevadă modul exact în care principiul subsidiarității ar trebui respectat în practică, de 

exemplu, dacă și cum schimbul de informații este comunicat publicului sau modul în care 

persoanele ale căror date sunt comunicate vor fi informate cu privire la prelucrarea datelor.
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4.12.2013 A7-0376/31 

Amendamentul 31 

Olle Schmidt 
în numele Grupului ALDE 

 

Raport A7-0376/2013 

George Sabin Cutaș 

Schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Propunere de directivă 

Articolul 2 – alineatul 2 b (nou) 

 

Textul propus de Comisie Amendamentul 

 (2b) Până la…*[12 luni de la data intrării 
în vigoare a prezentei directive], Comisia 
revizuiește funcționarea prezentei 
directive și, dacă este cazul, prezintă o 
propunere legislativă Consiliului pentru a 
asigura transparența schimburilor de 
informații. 

Or. en 

 
 


