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akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano (npr. „ABCD“). Zamenjano besedilo je 
izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim 
poševnim tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES
(COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2015)0129),

– ob upoštevanju člena 115 Pogodbe o delovanju Evropske unije, v skladu s katerim se je 
Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0086/2015),

– ob upoštevanju členov 59 in 50(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0299/2015),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije;

3. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
predlog Komisije;

5. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Direktiva 2014/107/EU ima na splošno 
širše področje uporabe od 
Direktive 2003/48/ES ter določa, da v 
primeru prekrivanja področij uporabe 
prevlada Direktiva 2014/107/EU. Še vedno 
je nekaj preostalih primerov, v katerih bi se 
uporabljala le Direktiva 2003/48/ES. Ti 
preostali primeri so posledica rahlih razlik 
v pristopu med obema direktivama ter 
različnih posebnih izjem. Če v teh 

(5) Direktiva 2014/107/EU ima na splošno 
širše področje uporabe od 
Direktive 2003/48/ES ter določa, da v 
primeru prekrivanja področij uporabe 
prevlada Direktiva 2014/107/EU. Še vedno 
je nekaj preostalih primerov, v katerih bi se 
uporabljala le Direktiva 2003/48/ES. Ti 
preostali primeri so posledica rahlih razlik 
v pristopu med obema direktivama ter 
različnih posebnih izjem. Če v teh 
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omejenih primerih področje uporabe 
Direktive 2003/48/ES ne bi spadalo na 
področje uporabe Direktive 2014/107/EU, 
bi se zadevne določbe Direktive 
2003/48/ES še naprej uporabljale, v Uniji 
pa bi veljali dvojni standardi poročanja. 
Stroški takšnega dvojnega poročanja bi 
prevladali nad manjšimi koristmi, ki bi jih 
imeli z ohranitvijo tega stanja.

omejenih primerih področje uporabe 
Direktive 2003/48/ES ne bi spadalo na 
področje uporabe Direktive 2014/107/EU, 
bi se zadevne določbe Direktive 
2003/48/ES še naprej uporabljale, v Uniji 
pa bi veljali dvojni standardi poročanja. 
Čeprav o sistemu dvojnega poročanja ni 
bila opravljena specifična analiza 
stroškov in koristi, niti za začasno 
prehodno obdobje med dvema 
standardoma, se upravičeno domneva, da 
bi stroški takšnega dvojnega poročanja 
prevladali nad manjšimi koristmi, ki bi jih 
imeli z ohranitvijo tega stanja.

Obrazložitev

Čeprav se poročevalka zaveda potencialnih bremen dvojnega poročanja, meni, da bi bila 
ocena stroškov in koristi takšnega sistema koristna, da bi Parlament lahko sprejel kar se da 
informirano odločitev.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 11a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 (11a) Določbe, enakovredne tistim iz 
Direktive 2003/48/ES, se trenutno 
uporabljajo prek ločenih dvostranskih 
sporazumov med Unijo in petimi 
evropskimi državami, ki niso države 
članice Unije (Švicarska konfederacija, 
Kneževina Lihtenštajn, Republika San 
Marino, Kneževina Monako in Kneževina 
Andora), ter med vsako državo članico in 
12 odvisnimi ali pridruženimi ozemlji 
(Kanalski otoki, Otok Man in odvisna ali 
pridružena ozemlja v Karibih). 
Pomembno je, da se vsi ti dvostranski 
sporazumi prilagodijo novemu 
svetovnemu standardu OECD in Direktivi 
2014/107/EU. Bistveno je tudi, da v 
prehodu z obstoječega na novi standard 
ne nastanejo vrzeli ali druge 
pomanjkljivosti. Komisija sicer ima jasen 
mandat za pogajanja o spremembah teh 
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sporazumov s petimi evropskimi državami, 
ki niso države članice Unije, vendar bi 
morala glede na svoje strokovno znanje 
prevzeti dejavnejšo vlogo tudi pri lajšanju 
in spodbujanju pregledov sporazumov 
med državami članicami in 12 odvisnimi 
ali pridruženimi ozemlji. Komisija bi 
morala, kjer je to primerno in po izrecni 
privolitvi države članice, prevzeti vodenje 
takšnih pogajanj, da bi bila pogajanja 
preprostejša in učinkovitejša.

Obrazložitev

Izraženi so bili pomisleki, da bi lahko nastale morebitne vrzeli, če se ne bi hitro sklenili 
sporazumi s petimi evropskimi državami, ki niso članice EU. Poročevalka obžaluje, da 
Komisija nima mandata, da bi se pogajala z 12 čezmorskimi odvisnimi ozemlji.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 3a. Komisija do 1. julija 2016 predloži 
Svetu in Evropskemu parlamentu poročilo 
o prehodu s standarda poročanja iz 
Direktive 2003/48/ES na novi standard 
poročanja, vzpostavljen z Direktivo 
2014/107/EU. Poročilo naj vključuje med 
drugim tudi tveganja za nastanek vrzeli 
ali drugih nepravilnosti pri poročanju, ki 
bi lahko omogočile čezmejne davčne utaje 
in goljufije. Poročilo naj zajema tudi 
sorodne procese pregleda ločenih 
dvostranskih sporazumov med Unijo in 
petimi evropskimi državami, ki niso 
države članice Unije (Švicarska 
konfederacija, Kneževina Lihtenštajn, 
Republika San Marino, Kneževina 
Monako in Kneževina Andora), ter med 
vsako državo članico in 12 odvisnimi ali 
pridruženimi ozemlji (Kanalski otoki, 
Otok Man in odvisna ali pridružena 
ozemlja v Karibih). Komisija do 1. oktobra 
2017 predloži poročilo o spremljanju, da 
bi podrobno spremljali razmere. 
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Poročilom se po potrebi priložijo ustrezni 
zakonodajni predlogi.

Obrazložitev

Poročevalka je preučila morebitne vrzeli, ki bi lahko nastale z razveljavitvijo, in se sicer z 
razveljavitvijo strinja, vendar meni, da je bistveno, da Komisija podrobno spremlja posledice 
te odločitve in da o tem poroča Svetu in Parlamentu.
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OBRAZLOŽITEV

Uvod
Leta 2003 je bila sprejeta direktiva EU o davkih na prihranke kot ukrep, s katerim se zagotovi 
plačevanje davkov na obresti prihrankov, njene določbe pa so se začele uporabljati leta 2005. 
Direktiva se je uporabljala med državami EU in v ločenih sporazumih med državami EU in 
12 čezmorskimi ozemlji (Angvila, Aruba, Britanski Deviški otoki, Kajmanski otoki, Curaçao, 
Guernsey, Otok Man, Jersey, Montserrat, Saint-Martin ter Otoki Turks in Caicos). Vzporedno 
k temu je Evropska komisija v imenu Evropske unije izpogajala podobne dvostranske 
sporazume s petimi evropskimi državami, ki niso države članice EU (Švica, Andora, 
Lihtenštajn, Monako in San Marino). Ti sporazumi so bili podpisani med junijem in 
decembrom 2004. 
Komisija je po oceni leta 2008 za omejitev nekaterih vrzeli predlagala pregled, ki je bil 
končno sprejet leta 2014. Uporabljati naj bi se začel 1. januarja 2016. 

Medtem je bila leta 2011 pregledana direktiva o upravnem sodelovanju, da bi jo uskladili s 
svetovnim standardom OECD za avtomatično izmenjavo podatkov o finančnih računih za 
namene obdavčenja, in nato sprejeta leta 2014. Tudi ta naj bi se začela uporabljati 1. januarja 
2016.

Komisija se trenutno s Švico, Andoro, Lihtenštajnom, Monakom in San Marinom ponovno 
pogaja o dvostranskih sporazumih, da bi vanje vključila svetovne standarde OECD za 
avtomatično izmenjavo podatkov. Največ napredka je dosegla v pogajanjih s Švico, upa pa, 
da bo z drugimi štirimi državami, ki niso članice EU, dosegla sporazum v prihodnjih mesecih. 

Komisija je kot del svežnja ukrepov za davčno preglednost marca 2015 predlagala 
razveljavitev direktive o davkih na prihranke iz leta 2003, da državam članicam ne bi bilo 
treba uporabljati določb obeh direktiv in da bi preprečila nevšečnosti zaradi dvojnega sistema 
zbiranja podatkov in poročanja o njih.

Ta obrazložitev je nastala s pomočjo poročevalcev v senci iz političnih skupin Parlamenta, 
pisnega prispevka davčnih strokovnjakov iz GD za obdavčevanje in carinsko unijo ter ustnih 
prispevkov neodvisnih strokovnjakov. Poročevalka se je uradno sestala s poročevalci v senci 
in zgoraj omenjenimi strokovnjaki, da bi sprejela informirano odločitev. 

Področje uporabe obstoječe zakonodaje
V direktivi o prihrankih iz leta 2003 se zahteva poročanje o dohodkih od obresti na dolžniške 
terjatve in podobne produkte, medtem ko direktiva o upravnem sodelovanju vključuje veliko 
več produktov. 

Direktiva o prihrankih iz leta 2003 se uporablja za številne ločene dvostranske sporazume 
med državami članicami EU in čezmorskimi ozemlji ter med EU in petimi državami, ki niso 
članice EU, poročanje pa je vzpostavljeno že več let. Komisija se zdaj s petimi evropskimi 
državami, ki niso članice EU, pogaja o revidiranih sporazumih, ki uporabljajo svetovni 
standard OECD, pogajanja med državami članicami in čezmorskimi ozemlji pa se še niso 
začela. 
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Pomisleki
Boj proti davčnemu izogibanju in potreba po poštenem obdavčevanju sta pomembni vprašanji 
tako na evropski kot na svetovni ravni. Čeprav se na mednarodni ravni dosega velik napredek, 
je še vedno treba biti previden pri razveljavitvi veljavne direktive, ki se je uporabljala več let.  

Poročevalka želi preprečiti dvojno poročanje in nepotrebno breme za države članice ali 
upočasnitev začetka veljavnosti sistemov poročanja v okviru direktive o upravnem 
sodelovanju, vendar pa ima nekaj pomislekov o razveljavitvi. 

Področje uporabe finančnih produktov
Čeprav sta obsega finančnih produktov, zajetih v direktivi EU o davkih na prihranke in 
direktivi o upravnem sodelovanju, podobna, nista popolnoma enaka. O nekaterih produktih, 
večinoma depozitnih računih z nizkim tveganjem, ki se oglašujejo za namene varčevanja, se v 
okviru direktive o upravnem sodelovanju ne poroča več. Čeprav je tveganje za utajo davkov 
nizko, poročevalka meni, da je pomembno, da Komisija še naprej spremlja razveljavitev, da 
ne bi nastale vrzeli. Komisiji predlaga, naj poroča Parlamentu, ko bodo vse države članice 
pripravile svoje sezname nacionalnih računov z nizkim tveganjem. 

Časovni okviri
Poročevalko najbolj skrbi čas med začetkom veljavnosti razveljavitve leta 2016 in 
mednarodno obveznostjo za avtomatično izmenjavo informacij, ki je predvidena za leto 2017. 
Kljub napredku na ravni OECD in zavezanosti izmenjavi informacij od leta 2017 je še vedno 
treba pregledati dvostranske sporazume med vsemi jurisdikcijami, tudi 12 čezmorskimi 
ozemlji, in 28 državami članicami. Sklepanje in ratifikacija teh dvostranskih sporazumov bi 
lahko trajala dlje od predvidenega prehodnega obdobja. Poročevalki je bilo zagotovljeno, da 
se bodo obstoječi sporazumi še naprej uporabljali. Vendar pa je bilo tudi povedano, da se 
informacije ne bodo pošiljale iz držav članic v 5 evropskih držav, ki niso članice EU, in 12 
čezmorskih jurisdikcij, kar bi lahko privedlo do obdobja, ko davčni organi ne bodo imeli 
informacij, ki jih potrebujejo za natančno oceno davčnih obveznosti. Komisija je zagotovila, 
da bo to spodbudilo večjo izmenjavo informacij.    

Tretje države in čezmorska ozemlja
Obstoječi dvostranski sporazumi med EU in tretjimi državami bodo še naprej obstajali 
neodvisno od razveljavitve, vendar se poraja skrb, da v primeru, da si države članice 
prenehajo izmenjevati informacije v okviru direktive o davkih na prihranke, te tretje države 
več ne bodo prejemale potrebnih informacij od finančnih institucij znotraj držav članic EU. 
Poročevalka poziva k hitremu zaključku pogajanj s petimi evropskimi državami, ki niso 
države članice EU, in ratifikaciji sklenjenih sporazumov.

Nadalje Komisija ni prejela mandata za pogajanje o sporazumih o avtomatični izmenjavi 
informacij z 12 čezmorskimi ozemlji EU. Poročevalka obžaluje takšno odločitev držav članic, 
ki pomeni, da bo izvajanje svetovnih standardov OECD moralo potekati dvostransko z 
vsakim čezmorskim ozemljem in vsako državo članico. Sklenitev takšnih sporazumov lahko 
traja dlje in morda ne bodo pripravljeni do 1. januarja 2017. 

Zaključek
Na podlagi zgoraj omenjenih pomislekov o možnosti nastanka vrzeli in uravnoteženju te 
možnosti s tveganjem obremenjujočega dvojnega poročanja je poročevalka morala oceniti, 
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kako konkretne so lahko morebitne vrzeli in ali breme dvojnega poročanja za eno leto odtehta 
potrebo po zagotovitvi, da vrzeli ne nastanejo.  

Poročevalka je v celoti ocenila morebitne vrzeli v zvezi s to razveljavitvijo in se pri tem oprla 
na nasvete strokovnjakov in temeljito analizo. Soglaša z razveljavitvijo, vendar s tremi 
predlogi sprememb, ki odražajo njene pomisleke, in poziva Komisijo, naj poroča o rezultatih 
razveljavitve ob upoštevanju morebitnih vrzeli, ki se lahko pojavijo. Poziva Komisijo, naj 
ukrepa, po potrebi tudi z zakonodajnimi predlogi, da bi zagotovila zaprtje takšnih vrzeli. 
Meni, da bodo ti predlogi sprememb zagotovili, da bo Parlament opravil svojo nalogo pri 
zmanjšanju morebitne izgube držav članic pri prihodkih od davkov v Uniji. 



PE554.909v02-00 12/12 RR\1076109SL.doc

SL

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov Predlog direktive Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 2003/48/ES

Referenčni dokumenti COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS)

Datum posvetovanja z EP 31.3.2015

Pristojni odbor
       Datum razglasitve na zasedanju

ECON
15.4.2015

Odbori, zaprošeni za mnenje
       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO
15.4.2015

JURI
15.4.2015

LIBE
15.4.2015

Odbori, ki niso podali mnenja
       Datum sklepa

IMCO
20.4.2015

JURI
22.6.2015

LIBE
31.3.2015

Poročevalec/-ka
       Datum imenovanja

Molly Scott 
Cato
28.4.2015

Poenostavljeni postopek - datum sklepa 10.9.2015

Obravnava v odboru 23.9.2015

Datum sprejetja 15.10.2015

Datum predložitve 16.10.2015


