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_____________________________________________________________ 

 

Amendement  1 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 21 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

1. De voorzitter van de Raad verricht 

namens de Unie de kennisgeving bedoeld 

in artikel 2, lid 1, van het 

wijzigingsprotocol4. 

1. De voorzitter van de Raad verricht 

namens de Unie de in artikel 2, lid 1, en 

artikel 4 van het wijzigingsprotocol 

bedoelde kennisgeving4 om ervoor te 

zorgen dat de regels betreffende de 

automatische uitwisseling van 

inlichtingen met betrekking tot te 

rapporteren rekeningen worden nageleefd 

en samenwerking inzake naleving en 

handhaving mogelijk is. 

__________________ __________________ 

4 De datum van inwerkingtreding van de 

overeenkomst zal door het secretariaat-

generaal van de Raad in het Publicatieblad 

van de Europese Unie worden 

bekendgemaakt. 

4 De datum van inwerkingtreding van de 

overeenkomst zal door het secretariaat-

generaal van de Raad in het Publicatieblad 

van de Europese Unie worden 

bekendgemaakt. 
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Amendement  2 

Ontwerpbesluit 

Artikel 2 – lid 2 

 

Ontwerpbesluit Amendement 

2. De Commissie brengt de Zwitserse 

Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte 

van de kennisgevingen gedaan 

overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), 

van de Overeenkomst tussen de Europese 

Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de 

automatische uitwisseling van inlichtingen 

over Financiële Rekeningen ter verbetering 

van de internationale naleving van de 

belastingplicht, als gewijzigd door het 

wijzigingsprotocol. 

2. De Commissie brengt de Zwitserse 

Bondsstaat en de lidstaten op de hoogte 

van de kennisgevingen gedaan 

overeenkomstig artikel 1, punt 1), onder d), 

van de Overeenkomst tussen de Europese 

Unie en de Zwitserse Bondsstaat over de 

automatische uitwisseling van inlichtingen 

over Financiële Rekeningen ter verbetering 

van de internationale naleving van de 

belastingplicht, overeenkomstig het 

wijzigingsprotocol. 

 

 

 

 


