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4.12.2013 A7-0376/27 

Predlog spremembe  27 
Olle Schmidt 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Predlog direktive 
Uvodna izjava 10 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (10a) Za vse izmenjave informacij iz te 
direktive veljajo določbe za izvajanje 
Direktive 95/46/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 
1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov (2) in Uredbe (EC) 
45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov (3). Vendar je primerno 
upoštevati omejitve nekaterih pravic in 
obveznosti iz Direktive 95/46/ES, da bi 
zaščitili interese iz člena 13(1)(d) 
navedene direktive. Eno temeljnih načel 
zakonodaje na področju varstva podatkov 
je, da je treba podatke obdelovati za točno 
določene, jasne in zakonite namene in da 
njihovo nadaljnje obdelovanje na način, 
ki ni skladen s temi nameni, ni dovoljeno. 
Podatki, ki se uporabijo za omenjene 
namene, bi morali biti tudi potrebni, 
primerni, ustrezni in ne bi smeli biti 
pretirani glede na te namene. Spoštovati 
bi bilo treba tudi načelo preglednosti 
podatkov, določeno v členu 6(1)(a) 
Direktive 95/46/ES.  

Or. en 
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Obrazložitev 

S predlogom se povečuje število primerov čezmejne izmenjave osebnih podatkov državljanov 

EU. Temu je treba posvetiti posebno pozornost, saj bi tako povečanje lahko pomenilo 

ogrožanje pravic in pravnega interesa vpletenih fizičnih oseb. Prav tako si je zato treba 

prizadevati za zagotovitev skladnosti z zahtevami, ki izhajajo iz zakonodaje EU o varstvu 

podatkov. V čezmejnem kontekstu je treba jasno določiti odgovornosti različnih akterjev tudi 

zato, da bi olajšali nadzor pristojnim organom in pa sodni nadzor v različnih kontekstih. 
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4.12.2013 A7-0376/28 

Predlog spremembe  28 
Olle Schmidt 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Predlog direktive 
Člen 1 – točka b a (novo) 
Direktiva 2011/16/EU 
Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organ države članice lahko 
pristojnemu organu katere koli druge 
države članice naznani, da ne želi prejemati 
podatkov o eni ali več kategorijah 
dohodkov in kapitala iz odstavka 1. O tem 
prav tako obvesti Komisijo.  
 

3. Pristojni organ države članice lahko 
pristojnemu organu katere koli druge 
države članice naznani, da ne želi prejemati 
podatkov o eni ali več kategorijah 
dohodkov in kapitala iz odstavka 1 ali da 
ne želi prejemati podatkov o prihodkih ali 
kapitalu, ki ne presegajo mejnega zneska. 
O tem prav tako obvesti Komisijo.  

Or. en 

Obrazložitev 

Razširitev področja uporabe in odprava mejnih zneskov za avtomatično izmenjavo podatkov 

še bolj ogrožata pravice in zakonite interese vpletenih fizičnih oseb. Obdelava podatkov mora 

vedno potekati v skladu s pravili EU o varstvu podatkov. Zato se člena 8(3) Direktive 

2011/16/EU ne nadomesti z novim besedilom. Sklicevanje na mejno vrednost, pod katero se 

država članica lahko odloči, da ne želi prejemati podatkov od drugih držav članic, se ohrani. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Predlog spremembe  29 
Olle Schmidt 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Predlog direktive 
Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 
Direktiva 2011/16/EU 
Člen 25 
 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 1a. Člen 25 se nadomesti z naslednjim: 

Člen 25 „Člen 25 

Varstvo podatkov  Varstvo podatkov 

Za vse izmenjave informacij na podlagi te 
direktive veljajo določbe za izvajanje 
Direktive 95/46/ES. Vendar pa države 
članice za namene pravilne uporabe te 
direktive omejijo obseg obveznosti in 
pravic iz člena 10, člena 11(1), členov 12 
in 21 Direktive 95/46/ES na obseg, ki je 
potreben zaradi zaščite interesov, 
navedenih v členu 13(1)(e) navedene 
direktive. Zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s členom 8 te 
direktive, pa uveljavijo z učinkom od 1. 
januarja 2015. 

Za vse izmenjave informacij na podlagi te 
direktive veljajo določbe za izvajanje 
Direktive 95/46/ES. Vendar pa države 
članice za namene pravilne uporabe te 
direktive omejijo obseg obveznosti in 
pravic iz člena 10, člena 11(1), členov 12 
in 21 Direktive 95/46/ES na obseg, ki je 
potreben zaradi zaščite interesov, 
navedenih v členu 13(1)(d) navedene 
direktive. Zakone in druge predpise, 
potrebne za uskladitev s členom 8 te 
direktive, pa uveljavijo z učinkom od 1. 
januarja 2015.‟ 

Or. en 

Obrazložitev 

S predlogom se povečuje število primerov čezmejne izmenjave osebnih podatkov državljanov 

EU. Temu je treba posvetiti posebno pozornost, saj bi tako povečanje lahko pomenilo 

ogrožanje pravic in pravnega interesa vpletenih fizičnih oseb. Prav tako si je zato treba 

prizadevati za zagotovitev skladnosti z zahtevami, ki izhajajo iz zakonodaje EU o varstvu 

podatkov. V čezmejnem kontekstu je treba jasno določiti odgovornosti različnih akterjev tudi 

zato, da bi olajšali nadzor pristojnim organom in pa sodni nadzor v različnih kontekstih. 
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4.12.2013 A7-0376/30 

Predlog spremembe  30 
Olle Schmidt 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 2 a (novo) 
Direktiva 2011/16/EU 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Določiti je treba vrste osebnih 
podatkov, ki se lahko izmenjavajo v 
skladu s to direktivo, in namene, za katere 
in v okviru katerih se lahko podatki 
izmenjavajo. Poleg tega je treba v skladu s 
to direktivo spoštovati načeli nujnosti in 
sorazmernosti. 

Or. en 

Obrazložitev 

Niti sedanja direktiva niti novi predlog spremembe direktive ne vsebujeta določb, ki jasno 

določajo kako zagotoviti skladnost z načelom preglednosti v praksi, na primer, ali se o 

izmenjavi informacij obvešča širšo javnost in na kakšen način, in o tem, kako osebe, na katere 

se podatki nanašajo, obveščati o obdelovanju podatkov. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Predlog spremembe  31 
Olle Schmidt 
v imenu skupine ALDE 
 
Poročilo A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obvezna avtomatična izmenjava podatkov na področju obdavčenja 
COM(2013)0348 – C7-0200/2013 – 2013/0188(CNS) 

Predlog direktive 
Člen 2 – odstavek 2 b (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2b. Komisija do ….* [12 mesecev od 
datuma začetka veljavnosti te direktive] 
pregleda delovanje te direktive in, če je to 
ustrezno, Svetu predloži zakonodajni 
predlog, da bi zagotovila preglednost 
izmenjave informacij. 

Or. en 

 
 
 


