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KORT BEGRUNDELSE 

Europa-Parlamentet har længe efterlyst offentlig landeopdelt rapportering som et 

nøgleinstrument til effektiv bekæmpelse af international skatteunddragelse og 

skatteundgåelse. Gennemsigtighed er et afgørende element. Offentliggørelse af relevante 

skatteoplysninger fra multinationale selskaber kan blive en faktor, der på afgørende vis kan 

ændre spillets gang, og ikke kun for Europa. Indtægter fra selskabsskatter udgør en væsentlig 

andel af udviklingslandenes nationale indtægter, hvilket betyder, at de er særligt berørte af 

selskabers skatteundgåelse. Ifølge konklusionerne fra Den Afrikanske Unions højniveaupanel 

om ulovlige finansielle strømme, mister det afrikanske kontinent for eksempel hvert år over 

50 mia. USD gennem disse udgående ulovlige finansielle pengestrømme. 

Kommissionens forslag, således som det foreligger, lever imidlertid ikke op til, hvad der er 

nødvendigt for helt at løfte det slør af uigennemsigtighed, som gør det muligt for 

multinationale selskaber at undgå at betale skat i nogle af verdens fattigste lande. 

Forpligtelsen til kun at foretage indberetninger for hvert enkelt land inden for EU, samtidig 

med at der offentliggøres aggregerede data fra alle tredjelande, gør forslaget uegnet til 

formålet og ubrugeligt for udviklingslandene, da de ikke vil være i stand til at fremskaffe 

landespecifikke oplysninger. Ud over at det ikke vil kunne tackle skatteunddragelse effektivt, 

vil det nuværende forslag også stå i skarp kontrast til EU's tilsagn om udviklingsvenlig 

politikkohærens. 

Ordføreren opfordrer til, at der også offentliggøres ikke-aggregerede data fra alle tredjelande, 

hvor multinationale selskaber opererer, hvilket reelt vil hjælpe udviklingslandene i deres 

kamp mod skatteunddragelse og med at tilvejebringe tilstrækkelige offentlige indtægter. 

Endvidere vil en nedre grænse for virksomheder, der er omfattet af indberetningskravet, 

frembringe flere data om multinationale selskabers aktiviteter, og en række vigtige 

oplysninger (f.eks. aktiver og omsætning) bør også inkluderes for at give et klart billede af 

virksomhedernes aktiviteter på verdensplan. 

Skandalen omkring Panamadokumenterne viser klart, at skatteunddragelse og skatteundgåelse 

udgør globale problemer, der kun kan løses gennem en global indsats, og at halvhjertede 

forsøg på at tackle dem er dømt til at mislykkes. Kun med et stærkt engagement i en retfærdig 

beskatning og kohærens mellem EU's politikker vil det være muligt at bekæmpe fattigdom og 

ulighed i Europa og resten af verden effektivt.  

 

ÆNDRINGSFORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Økonomi- og Valutaudvalget og Retsudvalget, som er 

korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag: 

Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Udviklingslande er særligt berørte 

af selskabers skatteundgåelse og oplever 
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væsentlige politiske, administrative og 

tekniske begrænsninger med hensyn til at 

håndtere kompleksiteten af 

skatteopkrævningen fra multinationale 

selskaber. En effektiv anvendelse af de 

nationale ressourcer er et uundværligt 

middel til at nå målene i 2030-

dagsordenen for bæredygtig udvikling. 

Derfor bør skattemyndighederne i alle 

tredjelande, navnlig udviklingslande, 

kunne få adgang til udtømmende 

oplysninger om multinationale selskabers 

operationer. Gennemsigtighed og 

offentlig kontrol er afgørende for at styrke 

udviklingsvenlig politikkohærens på dette 

område med henblik på at bekæmpe 

fattigdom og ulighed overalt i verden. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte medlemsstater bør 

oplysningerne anføres pr. medlemsstat. 

Oplysningerne vedrørende de 

multinationale selskabers aktiviteter bør 

desuden vises med en høj detaljeringsgrad 

i forbindelse med visse 

skattejurisdiktioner, der giver anledning 

til særlige udfordringer. For alle andre 

tredjelandsaktiviteter bør oplysningerne 

vises i aggregeret form. 

(9) For at give borgerne tilstrækkelige 

oplysninger til at kunne vurdere de 

multinationale selskabers bidrag til 

velfærden i de enkelte jurisdiktioner, de 

opererer i, både inden for og uden for 

Unionen, bør oplysningerne anføres pr. 

jurisdiktion. 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (9a) Medlemsstaterne bør sikre, at 

skatteforvaltningerne afsætter et passende 

niveau af menneskelige, tekniske og 

økonomiske ressourcer til automatisk 

informationsudveksling og 

databehandling og til bekæmpelse af 

skattesvig og skatteundgåelse. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (11a) Fagforeninger og ansatte i 

multinationale selskaber bør orienteres 

regelmæssigt og behørigt om selskabets 

situation, herunder antallet af 

medarbejdere udregnet i 

fuldtidsækvivalenter, det genererede 

overskud og den indkomstskat, der er 

betalt, samt selskabets mål og fremtidige 

investeringsplan. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Betragtning 13 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(13) For at identificere de 

skattejurisdiktioner, for hvilke der skal 

anvendes en høj detaljeringsgrad, bør 

udgår 
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Kommission tillægges beføjelser i henhold 

til artikel 290 i TEUF til at udarbejde en 

fælles EU-liste over disse 

skattejurisdiktioner. Listen bør udarbejdes 

på grundlag af visse kriterier i bilag 1 til 

meddelelse fra Kommissionen til Europa-

Parlamentet og Rådet om en ekstern 

strategi til effektiv beskatning 

(COM(2016) 24 final). Det er af særlig 

betydning, at Kommissionen gennemfører 

passende høringer som led i det 

forberedende arbejde, herunder på 

ekspertniveau, og at disse høringer 

gennemføres i henhold til principperne i 

den interinstitutionelle aftale om bedre 

lovgivning, som blev godkendt af Europa-

Parlamentet, Rådet og Kommissionen i 

afventning af undertegnelsen. For at sikre 

lige deltagelse i forberedelsen af 

delegerede retsakter bør Europa-

Parlamentet og Rådet navnlig modtage 

alle dokumenter på samme tid som 

medlemsstaternes eksperter, og deres 

eksperter bør have systematisk adgang til 

møder i Kommissionens ekspertgrupper, 

der beskæftiger sig med forberedelse af 

delegerede retsakter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 b – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber, der henhører under deres 

nationale lovgivning og som har en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, samt virksomheder, der 

henhører under deres lovgivning, som ikke 

er tilknyttede virksomheder, og som har en 

nettoomsætning på over 750 000 000 

Medlemsstaterne pålægger de ultimative 

moderselskaber i store koncerner som 

defineret i artikel 3, stk. 7, der henhører 

under deres nationale lovgivning, og store 

virksomheder som defineret i artikel 3, 

stk. 4, der henhører under deres lovgivning, 

som ikke er tilknyttede virksomheder, 

hvert år at udarbejde og offentliggøre en 
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EUR, hvert år at udarbejde og 

offentliggøre en rapport om 

selskabsskatteoplysninger. 

rapport om selskabsskatteoplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 b – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal offentliggøres i et fælles format, der 

er tilgængeligt i et åbent dataformat, og 
gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  8 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 b – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne pålægger mellemstore og 

store datterselskaber, som omhandlet i 

artikel 3, stk. 3 og 4, som henhører under 

deres nationale lovgivning og er 

kontrolleret af et ultimativt moderselskab 

med en konsolideret nettoomsætning på 

Medlemsstaterne pålægger datterselskaber, 

som henhører under deres nationale 

lovgivning og er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR, som ikke henhører under 
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over 750 000 000 EUR, som ikke henhører 

under lovgivningen i en medlemsstat, at 

offentliggøre rapporten om 

selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 

lovgivningen i en medlemsstat, at 

offentliggøre rapporten om 

selskabsskatteoplysninger for det 

ultimative moderselskab en gang om året. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  9 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 b – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

På datoen for offentliggørelsen gøres 

rapporten om selskabsskatteoplysninger 

tilgængelig for offentligheden på webstedet 

for datterselskabet eller på en tilknyttet 

virksomheds websted. 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal offentliggøres i et fælles format, der 

er tilgængeligt i et åbent dataformat, og 
gøres tilgængelig for offentligheden på 

webstedet for datterselskabet eller på en 

tilknyttet virksomheds websted på datoen 

for offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  10 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 b – stk. 4 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

filialens websted eller på en tilknyttet 

Rapporten om selskabsskatteoplysninger 

skal offentliggøres i et fælles format, der 

er tilgængeligt i et åbent dataformat, og 
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virksomheds websted på datoen for 

offentliggørelsen. 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

filialens websted eller på en tilknyttet 

virksomheds websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  11 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 b – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5.  Medlemsstaterne anvender kun 

bestemmelserne i stk. 4 på en filial, hvis 

følgende kriterier er opfyldt:  

5.  den virksomhed, der har oprettet 

filialen, enten er en tilknyttet virksomhed i 

en koncern, som er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR, og som ikke henhører 

under lovgivningen i en medlemsstat, eller 

en virksomhed, som ikke er tilknyttet, og 

som har en nettoomsætning på over 

40 000 000 EUR. 

a) den virksomhed, der har oprettet 

filialen, er enten en tilknyttet virksomhed i 

en koncern, som er kontrolleret af et 

ultimativt moderselskab med en 

konsolideret nettoomsætning på over 750 

000 000 EUR, og som ikke henhører under 

lovgivningen i en medlemsstat, eller en 

virksomhed, som ikke er tilknyttet, og som 

har en nettoomsætning på over 750 000 

000 EUR 

 

b)  det ultimative moderselskab som 

omhandlet i litra a) er ikke et mellemstort 

eller stort datterselskab som omhandlet i 

stk. 3. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  12 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) en kort beskrivelse af aktiviteterne a) navn(e), en kort beskrivelse af 

aktiviteterne og geografisk beliggenhed 

Or. en 

 

Ændringsforslag  13 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) antal beskæftigede b) antal beskæftigede udregnet i 

fuldtidsækvivalenter 

Or. en 

 

Ændringsforslag  14 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2  

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) værdien af aktiverne og de årlige 

omkostninger til vedligeholdelse af disse 

aktiver 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2  

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra b b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bb) salg og køb 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra b c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 bc) værdien af investeringer opdelt på 

skattejurisdiktioner 

Or. en 

 

Ændringsforslag  17 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) nettoomsætningen, herunder med 

forretningsmæssigt forbundne parter 

c) nettoomsætningen, herunder en 

sondring mellem den omsætning, der er 

skabt med forretningsmæssigt forbundne 

parter, og den omsætning, der er skabt 

med ikkeforbundne parter 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  18 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra f a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fa) vedtaget kapital 

Or. en 

 

Ændringsforslag  19 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra f b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 fb) andre materielle aktiver end 

likvide midler 

Or. en 

 

Ændringsforslag  20 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2  

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra g a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ga) modtagne offentlige tilskud 

Or. en 
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Ændringsforslag  21 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra g b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gb) listen over datterselskaber, der 

opererer i hver enkelt skattejurisdiktion, 

både i og uden for Unionen 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 2 – litra g c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 gc) alle betalinger til stater på 

årsbasis, jf. artikel 41, stk. 5. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  23 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 3 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres 

separat for hver medlemsstat i rapporten. 

Hvis en medlemsstat omfatter flere 

skattejurisdiktioner, skal oplysningerne 

kombineres på nationalt niveau. 

Oplysningerne omhandlet i stk. 2 anføres 

separat for hver medlemsstat i rapporten. 

Hvis en medlemsstat omfatter flere 

skattejurisdiktioner, skal oplysningerne 

anføres separat for hver 

skattejurisdiktion. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 3 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporten skal også indeholde 

oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat 

for hver skattejurisdiktion, som ved 

udgangen af det foregående regnskabsår, 

er opført på den fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner, som er udarbejdet i 

henhold til artikel 48g, medmindre det i 

rapporten udtrykkeligt bekræftes, jf. 

ansvarsfordelingen i artikel 48e, at de 

tilknyttede virksomheder i en koncern, 

som er underlagt lovgivningen i en sådan 

skattejurisdiktion, ikke er direkte 

involveret i transaktioner med andre 

tilknyttede virksomheder i den samme 

koncern, som er underlagt lovgivningen i 

en medlemsstat. 

Rapporten skal også indeholde 

oplysningerne i artikel 48c, stk. 2, separat 

for hver skattejurisdiktion uden for 

Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  25 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 3 – afsnit 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysningerne i omhandlet stk. 2 anføres 

aggregeret for andre skattejurisdiktioner i 

rapporten. 

udgår 

Or. en 
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Ændringsforslag  26 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 c – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger skal 

offentliggøres og gøres tilgængelig for 

offentligheden på webstedet på mindst et af 

EU's officielle sprog. 

5. Rapporten om 

selskabsskatteoplysninger skal 

offentliggøres i et fælles format, der er 

tilgængeligt i et åbent dataformat, og 

gøres tilgængelig for offentligheden på 

virksomhedens websted på datoen for 

offentliggørelsen på mindst et af EU's 

officielle sprog. På datoen for 

offentliggørelsen af rapporten om 

selskabsskatteoplysninger registrerer 

virksomheden desuden rapporten i et 

offentligt register, som forvaltes af 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 e – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

medlemmerne af administrations-, 

ledelses- og tilsynsorganerne for det 

ultimative moderselskab, som omhandlet i 

artikel 48b, stk. 3, og eller den/de 

person(er), der har ansvaret for at udføre 

offentliggørelsesformaliteterne som 

omhandlet i artikel 13 i direktiv 

89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i 

nærværende direktiv omhandlede filial, der 

handler inden for de beføjelser, der er 

2. Medlemsstaterne sikrer, at 

medlemmerne af administrations-, 

ledelses- og tilsynsorganerne for det 

ultimative moderselskab, som omhandlet i 

artikel 48b, stk. 3, og eller den/de 

person(er), der har ansvaret for at udføre 

offentliggørelsesformaliteterne som 

omhandlet i artikel 13 i direktiv 

89/666/EØF for den i artikel 48b, stk. 4, i 

nærværende direktiv omhandlede filial, der 

handler inden for de beføjelser, der er 
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tillagt dem efter den nationale lovgivning, 

har kollektivt ansvar for efter bedste 

overbevisning og evne at sikre, at 

rapporten om skatteoplysninger 

udarbejdes, offentliggøres og formidles i 

overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 

48d. 

tillagt dem efter den nationale lovgivning, 

har kollektivt ansvar for at sikre, at 

rapporten om skatteoplysninger 

udarbejdes, offentliggøres og formidles i 

overensstemmelse med artikel 48b, 48c og 

48d. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 g 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Artikel 48 g udgår 

Fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner 

 

Kommission tillægges beføjelser til at 

vedtage delegerede retsakter i henhold til 

artikel 49 med henblik på at udarbejde en 

fælles EU-liste over visse 

skattejurisdiktioner. Listen udarbejdes 

efter en vurdering af skattejurisdiktioner, 

der ikke overholder følgende kriterier: 

 

1)  gennemsigtighed og udveksling af 

informationer, herunder udveksling af 

oplysninger efter anmodninger og 

automatisk udveksling af oplysninger om 

finansielle konti 

 

2)  fair skattekonkurrence  

3)  standarder udarbejdet af G20 

og/eller OECD 

 

4)  andre relevante standarder, 

herunder internationale standarder 

udarbejdet af Den Finansielle 

Aktionsgruppe. 

 

Kommissionen reviderer og ændrer 

regelmæssigt listen for at tage højde for 

nye omstændigheder, hvor det er relevant. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 48 g a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Artikel 48ga 

 Fælles format for rapporten 

 Kommissionen tillægges beføjelse til at 

vedtage gennemførelsesretsakter for at 

fastlægge det fælles format, der henvises 

til i artikel 48b, stk. 1, 3, 4 og 6, samt i 

artikel 48c, stk. 5. Disse 

gennemførelsesretsakter vedtages efter 

undersøgelsesproceduren i artikel 50, stk. 

2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2013/34/EU 

Artikel 49 – stk. 2, 3, 3 a og 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3) I artikel 49 foretages følgende 

ændringer: 

udgår 

a)  Stk. 2 og 3 affattes således:  

"2.   Beføjelsen til at vedtage delegerede 

retsakter, jf. artikel 1, stk. 2, artikel 3, stk. 

13, artikel 46, stk. 2, og artikel 48g 

tillægges Kommissionen for en 

ubegrænset periode fra den dato, der er 

omhandlet i artikel 54. 

 

3.  Den i artikel 1, stk. 2, artikel 3, stk.  
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13, artikel 46, stk. 2, og artikel 48g 

omhandlede delegation af beføjelser kan 

til enhver tid tilbagekaldes af Europa-

Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 

tilbagekaldelse bringer delegationen af de 

beføjelser, der er angivet i den 

pågældende afgørelse, til ophør. Den får 

virkning dagen efter offentliggørelsen af 

afgørelsen i Den Europæiske Unions 

Tidende eller på et senere tidspunkt, der 

angives i afgørelsen. Den berører ikke 

gyldigheden af delegerede retsakter, der 

allerede er i kraft. " 

b)  Som stk. 3a indsættes:  

"3a.   Inden vedtagelsen af en delegeret 

retsakt hører Kommissionen eksperter, 

som er udpeget af hver enkelt 

medlemsstat, i overensstemmelse med 

principperne i den interinstitutionelle 

aftale om bedre lovgivning af [dato]. " 

 

c)  Stk. 5 affattes således:  

"5.   En delegeret retsakt vedtaget i 

henhold til artikel 1, stk. 2, artikel 3, stk. 

13, artikel 46, stk. 2, eller artikel 48g 

træder kun i kraft, hvis hverken Europa-

Parlamentet eller Rådet har gjort 

indsigelse inden for en frist på to måneder 

fra meddelelsen af den pågældende 

retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, 

eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet 

inden udløbet af denne frist begge har 

informeret Kommissionen om, at de ikke 

agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges 

med to måneder på Europa-Parlamentets 

eller Rådets initiativ."  

 

Or. en 

 

 

 

 


