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Amendement  67 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Overweging 12 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

(12) Teneinde middelen efficiënter in te 

zetten, de inlichtingenuitwisseling te 

vergemakkelijken en te voorkomen dat 

elke lidstaat soortgelijke ontwikkelingen in 

zijn systemen moet doorvoeren om de 

inlichtingen te bewaren, moet specifiek 

worden voorzien in de oprichting van een 

centraal repertorium, dat toegankelijk is 

voor alle lidstaten en de Commissie en 

waar de lidstaten inlichtingen uploaden en 

bewaren in plaats van deze per e-mail uit te 

wisselen. De nadere regels voor de 

oprichting van een dergelijk repertorium 

moeten door de Commissie worden 

vastgesteld volgens de in artikel 26, lid 2, 

van Richtlijn 2011/16/EU bedoelde 

procedure. 

(12) Teneinde middelen efficiënter in te 

zetten, de inlichtingenuitwisseling te 

vergemakkelijken en te voorkomen dat 

elke lidstaat soortgelijke ontwikkelingen in 

zijn systemen moet doorvoeren om de 

inlichtingen te bewaren, moet specifiek 

worden voorzien in de oprichting van een 

openbaar centraal repertorium, dat 

toegankelijk is voor alle lidstaten, burgers 

en de Commissie en waar de lidstaten 

binnen een jaar na de ondertekening van 

rulings inlichtingen uploaden en bewaren 

in plaats van deze per e-mail uit te 

wisselen. Het openbare centraal 

repertorium moet vervolgens openbaar 

toegankelijk, gratis, online en 

doorzoekbaar zijn. De nadere regels voor 

de oprichting van een dergelijk openbaar 

centraal repertorium moeten door de 

Commissie worden vastgesteld volgens de 

in artikel 26, lid 2, van Richtlijn 

2011/16/EU bedoelde procedure. 

 (De wijziging van "centraal repertorium2 

in "openbaar centraal repertorium) geldt 

voor de hele tekst. Indien het amendement 

wordt goedgekeurd moet deze wijziging in 

de hele tekst worden doorgevoerd.) 

Or. en 



 

AM\1076639NL.doc  PE570.905v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

21.10.2015 A8-0306/68 

Amendement  68 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo 

namens de GUE/NGL-Fractie 

Molly Scott Cato 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A8-0306/2015 

Markus Ferber 

Verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 

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

Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2011/16/EU 

Artikel 8 bis – lid 1 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

die een voorafgaande grensoverschrijdende 

ruling of een voorafgaande prijsafspraak 

afgeeft of wijzigt na de datum van 

inwerkingtreding van deze richtlijn, 

verstrekt de bevoegde autoriteiten van alle 

andere lidstaten en de Europese Commissie 

automatisch inlichtingen daaromtrent. 

1. De bevoegde autoriteit van een lidstaat 

die een voorafgaande ruling of een 

voorafgaande prijsafspraak afgeeft of 

wijzigt na de datum van inwerkingtreding 

van deze richtlijn, verstrekt de bevoegde 

autoriteiten van alle andere lidstaten en de 

Europese Commissie automatisch 

inlichtingen daaromtrent. De bevoegde 

autoriteit van elke lidstaat dient tevens 

alle voorafgaande rulings en 

voorafgaande prijsafspraken openbaar te 

maken in een online openbaar centraal 

repertorium. De rulings worden binnen 

één jaar na ondertekening openbaar 

gemaakt. 

Or. en 

 

 

 


