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Pozměňovací návrh  67 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva 0306/2015 

Markus Ferber 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Za účelem posílení účinného 

využívání zdrojů, usnadnění výměny 

informací a zamezení toho, aby každý z 

členských států musel prodělat obdobný 

vývoj v oblasti svých systémů pro ukládání 

informací, by mělo být přijato zvláštní 

ustanovení o vytvoření centrálního 

rejstříku přístupného všem členským 

státům a Komisi, kde by členské státy 

vkládaly a uchovávaly informace místo 

jejich výměny prostřednictvím elektronické 

pošty. Praktická ujednání nezbytná pro 

vytvoření takového rejstříku by měla 

stanovit Komise postupem podle čl. 26 

odst. 2 směrnice 2011/16/EU. 

(12) Za účelem posílení účinného 

využívání zdrojů, usnadnění výměny 

informací a zamezení toho, aby každý z 

členských států musel prodělat obdobný 

vývoj v oblasti svých systémů pro ukládání 

informací, by mělo být přijato zvláštní 

ustanovení o vytvoření veřejného 

centrálního rejstříku přístupného všem 

členským státům, občanům a Komisi, kde 

by členské státy vkládaly a uchovávaly 

informace místo jejich výměny 

prostřednictvím elektronické pošty, a to do 

jednoho roku od podpisu rozhodnutí. 

Tento veřejný centrální rejstřík by měl být 

veřejně dostupný, bezplatný, přístupný 

online a veřejnost by měla mít možnost v 

něm provádět vyhledávání. Praktická 

ujednání nezbytná pro vytvoření takového 

veřejného centrálního rejstříku by měla 

stanovit Komise postupem podle čl. 26 

odst. 2 směrnice 2011/16/EU. 

 (Změnu z „centrálního rejstříku“ na 

„veřejný centrální rejstřík“ je nutno 

provést v celém textu. Přijetí bude 

vyžadovat odpovídající úpravy v celém 

dokumentu). 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0306/68 

Pozměňovací návrh  68 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

Molly Scott Cato 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Povinná automatická výměna informací v oblasti daní 

COM(2015)0135 – C8-0085/2015 – 2015/0068(CNS) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2011/16/EU 

Čl.  8a – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Příslušný orgán členského státu, který 

vydává nebo mění předběžné rozhodnutí o 

přeshraničních věcech nebo předběžný 

režim převodních cen po datu vstupu této 

směrnice v platnost, o tom prostřednictvím 

automatické výměny sdělí informace 

příslušným orgánům všech ostatních 

členských států, jakož i Evropské komisi. 

1. Příslušný orgán členského státu, který 

vydává nebo mění předběžné rozhodnutí 

nebo předběžný režim převodních cen po 

datu vstupu této směrnice v platnost, o tom 

prostřednictvím automatické výměny sdělí 

informace příslušným orgánům všech 

ostatních členských států, jakož i Evropské 

komisi. Příslušný orgán každého 

členského státu rovněž zveřejní předběžná 

rozhodnutí a předběžný režim převodních 

cen ve veřejném centrálním rejstříku 

přístupném na internetu. Rozhodnutí se 

zveřejňují do jednoho roku od jejich 

podpisu. 

Or. en 

 

 


