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4.12.2013 A7-0376/27 

Ändringsförslag  27 
Olle Schmidt 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet 

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

Förslag till direktiv 
Skäl 10a (nytt) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 (10a) Allt utbyte av upplysningar enligt 

detta direktiv omfattas av bestämmelserna 

om genomförande av Europaparlamentets 

och rådets direktiv 95/46/EG av 

den 24 oktober 1995 om skydd för 

enskilda personer med avseende på 

behandling av personuppgifter och om det 

fria flödet av sådana uppgifter och 

Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 45/2001 av den 

18 december 2000 om skydd för enskilda 

då gemenskapsinstitutionerna och 

gemenskapsorganen behandlar 

personuppgifter och om den fria 

rörligheten för sådana uppgifter. 

Begränsningar av vissa rättigheter och 

skyldigheter enligt direktiv 95/46/EG bör 

emellertid övervägas för att skydda de 

intressen som avses i artikel 13.1 d i det 

direktivet. En av de grundläggande 

principerna i lagstiftningen om 

uppgiftsskydd är att personuppgifter 

måste bearbetas för specificerade, 

uttryckliga och berättigade syften och att 

de inte kan bearbetas ytterligare på ett sätt 

som inte är förenligt med dessa. De 

uppgifter som används för att uppnå 

syftena bör dessutom vara adekvata och 

relevanta och får inte omfatta mer än vad 

som är nödvändigt med hänsyn till de 

ändamål för vilka de behandlas. Den 

princip om transparens som fastställs i 
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artikel 6.1 a i direktiv 95/46 bör även 

respekteras. 

Or. en 

Motivering 

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 

Ändringsförslag  28 
Olle Schmidt 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – led ba (nytt) 
Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

3. En medlemsstats behöriga myndighet får 

meddela varje annan medlemsstats 

behöriga myndighet att den inte önskar 

erhålla upplysningar beträffande en eller 

flera av de kategorier av inkomst och 

kapital som avses i punkt 1. De ska 

underrätta kommissionen om detta.  

 

3. En medlemsstats behöriga myndighet får 

meddela varje annan medlemsstats 

behöriga myndighet att den inte önskar 

erhålla upplysningar beträffande en eller 

flera av de kategorier av inkomst och 

kapital som avses i punkt 1 eller att den 

inte önskar erhålla upplysningar om 

inkomster och kapital som inte överstiger 

ett visst tröskelvärde. De ska underrätta 

kommissionen om detta.  

Or. en 

Motivering 

Utvidgningen av tillämpningsområdet och avlägsnandet av tröskelvärdena för automatiskt 
utbyte av upplysningar ökar ytterligare de risker som de involverade fysiska personernas 
rättigheter och legitima intressen utsätts för. Bearbetningen av uppgifter måste alltid göras i 
enlighet med EU:s bestämmelser om uppgiftsskydd. Artikel 8.3 i direktiv 2011/16/EU ska 
därför inte ersättas med en ny text i punkt 3. Hänvisningen till ett tröskelvärde under vilket 
det kan hända att en medlemsstat inte önskar erhålla upplysningar från andra medlemsstater 
ska inte strykas. 
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4.12.2013 A7-0376/29 

Ändringsförslag  29 
Olle Schmidt 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 1 – punkt 1a (ny) 
Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 25 

 

Nuvarande lydelse Ändringsförslag 

 1a. Artikel 25 ska ersättas med följande: 

Artikel 25 ”Artikel 25 

Dataskydd Dataskydd 

Allt utbyte av upplysningar enligt detta 

direktiv ska omfattas av bestämmelserna 

om genomförande av direktiv 95/46/EG. 

Medlemsstaterna ska emellertid, för en 

korrekt tillämpning av detta direktiv, 

begränsa tillämpningsområdet för de 

skyldigheter och rättigheter som avses i 

artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 

95/46/EG i den utsträckning som behövs 

för att skydda de intressen som avses i 

artikel 13.1 e i det direktivet.  

Allt utbyte av upplysningar enligt detta 

direktiv ska omfattas av bestämmelserna 

om genomförande av direktiv 95/46/EG. 

Medlemsstaterna ska emellertid, för en 

korrekt tillämpning av detta direktiv, 

begränsa tillämpningsområdet för de 

skyldigheter och rättigheter som avses i 

artiklarna 10, 11.1, 12 och 21 i direktiv 

95/46/EG i den utsträckning som behövs 

för att skydda de intressen som avses i 

artikel 13.1 d i det direktivet.  

Or. en 

Motivering 

 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 

Ändringsförslag  30 
Olle Schmidt 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 2a (ny) 
Direktiv 2011/16/EU 

 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2a. De typer av personuppgifter som kan 

utbytas enligt detta direktiv, och de syften 

för vilka personuppgifter kan utbytas samt 

i vilka sammanhang ska specificeras. 

Dessutom ska principerna om 

nödvändighet och proportionalitet 

respekteras enligt direktivet. 

Or. en 

Motivering 

Varken det nuvarande direktivet eller det nya förslaget om ändringar till direktivet innehåller 
bestämmelser om hur transparensprincipen ska efterlevas i praktiken, t.ex. huruvida och hur 
utbytet av information ska meddelas den breda allmänheten och hur berörda personer ska 
informeras om bearbetningen av personuppgifter. 
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4.12.2013 A7-0376/31 

Ändringsförslag  31 
Olle Schmidt 
för ALDE-gruppen 

 

Betänkande A7-0376/2013 
George Sabin Cutaş 
Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar på skatteområdet 

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

Förslag till direktiv 
Artikel 2 – punkt 2b (ny) 
 

Kommissionens förslag Ändringsförslag 

 2b. Senast den …* [12 månader efter 

detta direktivs ikraftträdande] ska 

kommissionen se över hur detta direktiv 

fungerar och, om så är lämpligt, 

förelägga rådet ett lagstiftningsförslag för 

att bidra till transparens i 

informationsutbytet. 

Or. en 

 

 


