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* Høringsprocedure
*** Godkendelsesprocedure

***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 
Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 
Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne.

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 
angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 
ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 
formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 
linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 
heri der er berørt.

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 
markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 
markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 
slettes eller overstreges.
Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 
berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 
ikke markeret.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om ophævelse af Rådets direktiv 2003/48/EF
(COM(2015)0129 – C8-0086/2015 – 2015/0065(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2015)0129),

– der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der 
danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0086/2015),

– der henviser til forretningsordenens artikel 59,

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2015),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Anvendelsesområdet for direktiv 
2014/107/EU er generelt bredere end 
anvendelsesområdet for direktiv 
2003/48/EF, og i tilfælde af overlapning 
har direktiv 2014/107/EU forrang. Der er 
stadig nogle tilfælde tilbage, hvor det ellers 
kun er direktiv 2003/48/EF, der vil finde 
anvendelse. Disse tilfælde er en følge af en 

(5) Anvendelsesområdet for direktiv 
2014/107/EU er generelt bredere end 
anvendelsesområdet for direktiv 
2003/48/EF, og i tilfælde af overlapning 
har direktiv 2014/107/EU forrang. Der er 
stadig nogle tilfælde tilbage, hvor det ellers 
kun er direktiv 2003/48/EF, der vil finde 
anvendelse. Disse tilfælde er en følge af en 
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mindre forskel i tilgangen mellem de to 
direktiver og af forskellige specifikke 
undtagelser. Når anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/48/EF i disse begrænsede 
tilfælde ligger uden for 
anvendelsesområdet for direktiv 
2014/107/EU, vil de relevante 
bestemmelser i direktiv 2003/48/EF fortsat 
skulle finde anvendelse, hvilket resulterer i 
dobbelte indberetningsstandarder inden for 
Unionen. De få fordele, der er ved at 
opretholde en sådan dobbelt indberetning, 
udlignes af omkostningerne.

mindre forskel i tilgangen mellem de to 
direktiver og af forskellige specifikke 
undtagelser. Når anvendelsesområdet for 
direktiv 2003/48/EF i disse begrænsede 
tilfælde ligger uden for 
anvendelsesområdet for direktiv 
2014/107/EU, vil de relevante 
bestemmelser i direktiv 2003/48/EF fortsat 
skulle finde anvendelse, hvilket resulterer i 
dobbelte indberetningsstandarder inden for 
Unionen. Selv om der ikke er blevet lavet 
en specifik cost-benefit-analyse af et 
dobbelt indberetningssystem, ikke engang 
for en midlertidig overgangsperiode 
mellem de to standarder, er det rimeligt at 
antage, at de få fordele, der er ved at 
opretholde en sådan dobbelt indberetning, 
udlignes af omkostningerne.

Or. en

Begrundelse

Selv om ordføreren forstår de potentielle byrder af dobbelt indberetning, ville hun have 
påskønnet en cost-benefit-analyse af en sådan ordning, således at Parlamentet kunne afgive 
en så informeret afgørelse som mulig.

Ændringsforslag 2

Forslag til direktiv
Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 (11a) Bestemmelser, der svarer til 
bestemmelserne i direktiv 2003/48/EF, 
anvendes i øjeblikket gennem særskilte 
bilaterale aftaler mellem Unionen og fem 
europæiske lande, som ikke er 
medlemmer af Den Europæiske Union 
(Det Schweiziske Forbund, 
Fyrstendømmet Liechtenstein, 
Republikken San Marino, Fyrstendømmet 
Monaco og Fyrstendømmet Andorra) 
samt mellem de enkelte medlemsstater og 
12 afhængige eller associerede territorier 
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(Kanaløerne, Isle of Man og de 
afhængige eller associerede territorier i 
Caribien). Det er vigtigt, at alle disse 
bilaterale aftaler er tilpasset OECD’s nye 
globale standard og direktiv 2014/107/EU. 
Det er også afgørende, at der ikke er 
nogen smuthuller eller andre mangler i 
processen med overgangen fra den 
nuværende til den nye standard. 
Kommissionen bør, inden for rammerne 
af sin kompetence, spille en aktiv rolle 
med hensyn til at lette og fremme 
revisionerne af medlemsstaternes aftaler 
med de afhængige eller associerede 
territorier, samtidig med at den har et 
tydeligt mandat til at forhandle om 
ændringer i de aftaler med de fem 
europæiske lande, som ikke er 
medlemmer af Den Europæiske Union. 
Kommissionen bør, hvis det er relevant og 
med forbehold af medlemsstaternes 
udtrykkelige godkendelse, tage sig af 
sådanne forhandlinger for at fremme 
forenkling og effektivitet.

Or. en

Begrundelse

Der er udtrykt bekymring for, at der kan åbnes potentielle smuthuller, hvis aftalerne med de 
fem europæiske lande uden for EU ikke vedtages hurtigt. Ordføreren beklager, at 
Kommissionen ikke har et mandat til at forhandle med de 12 oversøiske territorier.

Ændringsforslag 3

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 3a. Kommissionen forelægger senest den 
1. juli 2016 en rapport for Rådet og 
Europa-Parlamentet om overgangen til at 
bevæge sig fra den indberetningsstandard, 
der anvendes i henhold til direktiv 
2003/48/EF, til den nye standard, som er 
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fastsat ved direktiv 2014/107/EU. 
Rapporten skal omfatte, men ikke være 
begrænset til, potentielle risici for at skabe 
smuthuller eller andre unøjagtigheder i 
indberetning, som kan have åbnet op for 
grænseoverskridende skattesvig og 
skatteunddragelse. Rapporten skal også 
dække de dermed forbundne processer for 
at revidere de særskilte bilaterale aftaler 
mellem Unionen og fem europæiske 
lande, som ikke er medlemmer af Den 
Europæiske Union (Det Schweiziske 
Forbund, Fyrstendømmet Liechtenstein, 
Republikken San Marino, Fyrstendømmet 
Monaco og Fyrstendømmet Andorra) 
samt mellem de enkelte medlemsstater og 
12 afhængige eller associerede territorier 
(Kanaløerne, Isle of Man og de 
afhængige eller associerede territorier i 
Caribien). Kommissionen forelægger 
senest den 1. oktober 2017 en 
opfølgningsrapport for at overvåge 
situationen nøje. Rapporterne skal, hvor 
det er relevant, ledsages af 
lovgivningsforslag.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren har undersøgt mulighederne for udnyttelse af smuthuller, der kan opstå ved en 
ophævelse, og selv om hun giver sit samtykke til ophævelse, mener hun, at det er yderst 
vigtigt, at Kommissionen overvåger konsekvenserne af denne afgørelse nøje, og at den 
rapporterer til Rådet og Parlamentet.
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BEGRUNDELSE

Indledning

I 2003 blev EU’s direktiv om beskatning af opsparing vedtaget for at sikre, at der betales skat 
på renter af opsparing, og bestemmelserne trådte i kraft i 2005. Direktivet finder anvendelse 
mellem EU’s lande og i særskilte aftaler mellem EU-landene og 12 oversøiske territorier 
(Anguilla, Aruba, De Britiske Jomfruøer, Caymanøerne, Curaçao, Guernsey, Isle of Man, 
Jersey, Montserrat, Saint Martin, Turks- Caicosøerne). Parallelt hermed forhandlede Europa-
Kommissionen på vegne af Den Europæiske Union lignende bilaterale aftaler med fem 
europæiske tredjelande (Schweiz, Andorra, Liechtenstein, Monaco og San Marino) på plads. 
Disse aftaler blev undertegnet mellem juni og december 2004. 

Efter evalueringen i 2008 forelagde Kommissionen en revision for at stramme visse 
smuthuller, som blev endeligt vedtaget i 2014. Den finder anvendelse fra den 1. januar 2016. 

I mellemtiden blev direktivet fra 2011 om administrativt samarbejde revideret for at bringe 
det i overensstemmelse med OECD’s globale standard for automatisk udveksling af 
oplysninger om finansielle konti på skatteområdet, og det blev vedtaget i 2014. Det skal også 
gælde fra den 1. januar 2016. 

I øjeblikket genforhandler Kommissionen bilaterale aftaler for at anvende OECD’s globale 
standard for automatisk udveksling af oplysninger med Schweiz, Andorra, Liechtenstein, 
Monaco og San Marino. Der er sket flest fremskridt med Schweiz, og Kommissionen håber 
på at nå frem til en aftale med de andre fire lande uden for EU i de kommende måneder. 

Som led i sin pakke om åbenhed i marts 2015 foreslog Kommissionen at ophæve 
rentebeskatningsdirektivet, således at medlemsstaterne ikke er forpligtet til at anvende 
bestemmelserne i de to direktiver og kan undgå ulemperne ved dobbelte systemer til 
indsamling og indberetning af data. 

Denne begrundelse har nydt godt af bidrag fra skyggeordførerne fra Parlamentets politiske 
grupper og skriftlige indlæg fra skatteeksperter i GD TAXUD samt mundtlige bidrag fra 
uafhængige eksperter. Ordføreren har holdt et formelt møde med politiske skyggeordførere og 
førnævnte eksperter for at underrette om sin afgørelse. 

Anvendelsesområdet for den eksisterende lovgivning

Direktivet om opsparing fra 2003 kræver indberetning af renteindtægter af fordringer og 
lignende produkter, mens direktivet om administrativt samarbejde har et meget bredere 
anvendelsesområde. 

Direktivet om opsparing finder anvendelse på en lang række forskellige bilaterale aftaler 
mellem EU’s medlemsstater og oversøiske territorier, såvel som mellem EU og de fem lande 
uden for EU, og indberetning har eksisteret i flere år. Kommissionen forhandler i øjeblikket 
reviderede aftaler med fem europæiske lande uden for EU og anvender modellen for OECD’s 
globale standard, men forhandlingerne mellem medlemsstaterne og de oversøiske territorier er 
endnu ikke indledt. 
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Betænkelige forhold

Kampen mod skatteunddragelse og behovet for retfærdig beskatning vækker stor bekymring 
både på europæisk og globalt plan. Selv om der gøres store fremskridt på internationalt plan, 
er det stadig vigtigt at gå forsigtigt frem i forbindelse med ophævelse af et eksisterende 
direktiv, som er blevet overholdt i adskillige år. 

Ordføreren ønsker at undgå en situation med dobbelt indberetning og unødvendige byrder for 
medlemsstaterne eller en langsommere udbredelse af ikrafttrædelsen af systemerne til 
indberetning i henhold til direktivet om administrativt samarbejde. Hun har dog visse 
betænkeligheder ved ophævelsen. 

Finansielle produkters anvendelsesområde

De finansielle produkters anvendelsesområde, der er omfattet af EU’s direktiv om beskatning 
af opsparing og direktivet om administrativt samarbejde, er, selvom de generelt svarer til 
hinanden, ikke helt identiske. Nogle produkter, hovedsagelig indskudskonti med lavrisici, der 
fremmes til opsparingsformål, indberettes ikke længere i henhold til direktivet om 
administrativt samarbejde. Selvom der er lav risiko for skatteunddragelse, mener ordføreren, 
at det er vigtigt for Kommissionen fortsat at overvåge, at ophævelsen ikke skaber smuthuller. 
Hun foreslår Kommissionen at rapportere til Parlamentet, når alle medlemsstater har 
udarbejdet deres lister over nationale regnskaber med lavrisici. 

Frister

En af ordførerens største bekymringer er tidsfristerne inden ophævelsen træder i kraft i 2016 
og den internationale forpligtelse for automatisk udveksling af oplysninger fra 2017. På trods 
af de fremskridt, der er gjort på OECD-plan og tilsagn om udveksling af oplysninger fra 2017, 
er der stadig behov for reviderede bilaterale aftaler mellem alle retsområder, herunder de 12 
oversøiske territorier og de 28 medlemsstater. Dette kan kræve en overgangsperiode på mere 
end et år for disse bilaterale aftaler, som vil blive indgået og ratificeret. Det er blevet 
understreget over for ordføreren, at eksisterende aftaler fortsat vil finde anvendelse. Det er 
dog også blevet påpeget, at oplysninger ikke sendes fra medlemsstaterne til de fem 
europæiske lande, der ikke er med i EU, og de 12 oversøiske retsområder, hvilket kan føre til 
en periode, hvor skattemyndighederne ikke har de oplysninger, der er nødvendige for 
nøjagtigt at vurdere skatteforpligtelser. Kommissionen har forsikret, at dette vil føre til øget 
udveksling af oplysninger. 

Tredjelande og oversøiske territorier

De nuværende bilaterale aftaler mellem EU og tredjelande vil fortsat eksistere uafhængigt af 
ophævelsen, men der er bekymring for, at hvis medlemsstaterne ikke længere udveksler 
informationer inden for rammerne af rentebeskatningsdirektivet, vil disse tredjelande ikke 
længere modtage de nødvendige oplysninger fra finansielle institutioner i EU’s 
medlemsstater. Forhandlingerne med de fem europæiske lande uden for EU er på vej, og 
ordføreren opfordrer til hurtig indgåelse og ratifikation af disse. 

Endvidere har Kommissionen ikke fået mandat til at forhandle aftaler om automatisk 
udveksling af oplysninger med EU’s 12 oversøiske territorier. Ordføreren beklager en sådan 
beslutning fra medlemsstaternes side, hvis indgåelse betyder, at gennemførelsen af OECD’s 
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globale standard skal ske bilateralt med hvert oversøisk område og hver medlemsstat. 
Sådanne aftaler kan tage længere tid at blive enige om og kan ikke være klar inden den 1. 
januar 2017. 

Konklusion

På grundlag af ovenstående bekymring over muligheden for, at der opstår smuthuller og 
opvejning af dette mod risikoen for belastende dobbelt indberetning, har ordføreren skullet 
vurdere, hvor konkrete potentielle smuthuller kan være, og hvorvidt byrden af dobbelt 
indberetning for et år vejer tungere end behovet for at sikre, at der ikke åbnes op for disse 
smuthuller. 

Ordføreren har undersøgt de mulige smuthuller omkring denne ophævelse fuldt ud og 
benyttede ekspertrådgivning og grundig analyse. Hun giver sit samtykke til ophævelse, dog 
med tre ændringer, der er udtryk for hendes betænkeligheder, og opfordrer Kommissionen til 
at rapportere om resultaterne af ophævelsen med henvisning til eventuelle smuthuller, der kan 
opstå. Hun opfordrer Kommissionen til at tage affære, om nødvendigt ved hjælp af 
lovgivningsmæssige forslag for at sikre, at sådanne smuthuller lukkes. Hun mener, at 
ændringerne vil sikre, at parlamentet spiller en rolle i at reducere eventuelle tab af 
skatteprovenu for medlemsstaterne i hele Unionen.


