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ИЗМЕНЕНИЯ 001-002  
внесени от Комисията по икономически и парични въпроси 

 

Доклад 

Йепе Кофод A8-0271/2015 

Споразумение между ЕО и Швейцария за автоматичен обмен на информация за 

финансови сметки 

 

Проект на решение (08266/1/2015 – C8-0169/2015 – 2015/0076(NLE)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Проект на решение 

Член 2 – параграф 1 

 

Проект на решение Изменение 

1. Председателят на Съвета извършва 

уведомлението, предвидено в член 2, 

параграф 1 от Протокола за изменение, 

от името на Съюза4 

1. Председателят на Съвета извършва 

уведомлението, предвидено в член 2, 

параграф 1 и член 4 от Протокола за 

изменение, от името на Съюза4, за да се 

гарантира, че правилата относно 

автоматичния обмен на информация 

по отношение на „сметки, за които 

се предоставя информация“ се 

спазват, и че се извършва 

сътрудничеството във връзка със 

спазването и правоприлагането. 

__________________ __________________ 

4Датата на влизането в сила на 

Протокола за изменение ще бъде 

публикувана в Официалния вестник на 

Европейския съюз от Генералния 

секретариат на Съвета. 

4Датата на влизането в сила на 

Протокола за изменение ще бъде 

публикувана в Официалния вестник на 

Европейския съюз от Генералния 

секретариат на Съвета. 
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Изменение  2 

Проект на решение 

Член 2 – параграф 2 

 

Проект на решение Изменение 

2. Комисията информира Конфедерация 

Швейцария и държавите членки относно 

уведомленията, направени в 

съответствие с член 1, параграф 1, 

буква г) от Споразумението между 

Европейския съюз и Конфедерация 

Швейцария за автоматичен обмен на 

информация за финансови сметки с 

оглед подобряване спазването на 

данъчното законодателство в 

международен план, в резултат на 

Протокола за изменение. 

2. Комисията информира Конфедерация 

Швейцария и държавите членки относно 

уведомленията, направени в 

съответствие с член 1, параграф 1, 

буква г) от Споразумението между 

Европейския съюз и Конфедерация 

Швейцария за автоматичен обмен на 

информация за финансови сметки с 

оглед подобряване спазването на 

данъчното законодателство в 

международен план, вследствие на 

Протокола за изменение. 

 

 

 

 


