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Grozījums Nr.  67 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

12. apsvērums 

 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(12) Lai veicinātu resursu efektīvu 

izmantošanu, atvieglotu informācijas 

apmaiņu un novērstu to, ka katrai 

dalībvalstij atsevišķi jāveic līdzīga tādas 

sistēmas izstrāde, kas paredzēta, lai 

uzglabātu informāciju, būtu jāparedz īpašs 

noteikums par centrāla direktorija izveidi, 

kas pieejams visām dalībvalstīm un 

Komisijai un kurā dalībvalstis varētu 

augšupielādēt un glabāt informāciju tā 

vietā, lai apmainītos ar to pa e-pastu. 

Komisija saskaņā ar Direktīvas 2011/16/ES 

26. panta 2. punktā minēto procedūru 

pieņem praktiskos pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai izveidotu šādu direktoriju. 

(12) Lai veicinātu resursu efektīvu 

izmantošanu, atvieglotu informācijas 

apmaiņu un novērstu to, ka katrai 

dalībvalstij atsevišķi jāveic līdzīga tādas 

sistēmas izstrāde, kas paredzēta, lai 

uzglabātu informāciju, būtu jāparedz īpašs 

noteikums par publiska centrāla direktorija 

izveidi, kurš pieejams visām dalībvalstīm, 

iedzīvotājiem un Komisijai un kurā 

dalībvalstis vienu gadu pēc nolēmumu 

parakstīšanas varētu augšupielādēt un 

glabāt informāciju tā vietā, lai apmainītos 

ar to pa e-pastu. Pēc tam būtu 

jānodrošina, lai publiskais centrālais 

direktorijs būtu publiski pieejams 

informācijas meklēšanai tiešsaistē bez 

maksas. Komisija saskaņā ar 

Direktīvas 2011/16/ES 26. panta 2. punktā 

minēto procedūru pieņem praktiskos 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai izveidotu 

šādu publisku centrālu direktoriju. 

 (Vārdu „centrālais direktorijs” nomaiņa 

ar vārdiem „publisks centrālais 

direktorijs” ir grozījums, kas attiecas uz 

visu tekstu. Tā pieņemšanas gadījumā 

vajadzēs veikt atbilstošas izmaiņas visā 

tekstā.) 
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Grozījums Nr.  68 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

GUE/NGL grupas vārdā 

Molly Scott Cato 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Ziņojums A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Obligātā automātiskā informācijas apmaiņa nodokļu jomā 

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

Direktīvas priekšlikums 

1. pants – 1. daļa – 3. punkts 

Direktīva 2011/16/ES 

8.a pants – 1. punkts 

 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 

izdod vai groza iepriekšēju pārrobežu 

nolēmumu vai iepriekšēju vienošanos par 

cenas noteikšanu pēc dienas, kad stājas 

spēkā šī direktīva, paziņo informāciju par 

to visu pārējo dalībvalstu kompetentajām 

iestādēm, kā arī Eiropas Komisijai, veicot 

automātisku apmaiņu. 

1. Dalībvalsts kompetentā iestāde, kas 

izdod vai groza iepriekšēju nolēmumu vai 

iepriekšēju vienošanos par cenas 

noteikšanu pēc dienas, kad stājusies spēkā 

šī direktīva, iepriekš minēto informāciju 

paziņo visu pārējo dalībvalstu 

kompetentajām iestādēm, kā arī Eiropas 

Komisijai, veicot automātisku 

informācijas apmaiņu. Arī katras 

dalībvalsts kompetentā iestāde nodrošina, 

lai iepriekšēji nolēmumi un iepriekšējas 

vienošanās par cenas noteikšanu būtu 

sabiedrībai atklāti pieejami tiešsaistē 

publiskā centrālā direktorijā. Nolēmumus 

publisko viena gada laikā pēc to 

parakstīšanas. 

Or. en 

 

 


