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Ændringsforslag  27 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel 

Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt og forhindrer 

dermed medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker og 

opfylde de konstitutionelle forpligtelser 

med hensyn til grundlæggende 

rettigheder, hvilket forværrer den sociale 

og økonomiske ulighed, øger 

grænseoverskridende virksomheders 

politiske magt, flytter beskatningen over 

mod mindre mobile faktorer som f.eks. 

arbejdskraft og forbrug og gør dermed 

skattesystemet mindre progressivt og øger 

det demokratiske underskud. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der har ført til en 

lav beskatning af kunstigt lave 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 
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11.3.2011, s. 1). 11.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  28 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. 

Afgørelser vedrørende skattebaserede 

strukturer har dog i visse tilfælde ført til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der udsteder, 

ændrer eller revurderer den 

forhåndsgodkendte afgørelse, og har 

medført, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere målrettet 

gennemsigtighed i overensstemmelse med 

OECD's standarder. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

Or. en 
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Ændringsforslag  29 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der har ført til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed i overensstemmelse med 

OECD's standarder. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  30 

Marco Zanni, Marco Valli 

 



 

PE565.165v02-00 6/87 AM\1074108DA.doc 

DA 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker, 

afstedkommer konkurrencefordrejninger 

til skade for især de virksomheder, især 

små og mellemstore, som betaler deres 

skatteandel, og kraftige ubalancer i det 

indre markedet. Det er navnligt afgørelser 

vedrørende skattebaserede strukturer, der 

føret til en lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

Or. it 

 

Ændringsforslag  31 

Krišjānis KariĦš 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der har ført til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande, der derfor reducerer 

skattegrundlaget i disse medlemsstater. 

Det er derfor yderst påtrængende, at der 

bliver mere gennemsigtighed og 

udveksling af oplysninger. De værktøjer 

og mekanismer, der blev indført med 

Rådets direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres 

bedre for at nå dertil. 

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  32 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der har ført til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil og skal tage hensyn til den 

brede definition af skatteafgørelser, som 

blev vedtaget af Parlamentet i et 

ændringsforslag til direktivet om 

aktionærrettigheder, og som supplerer 

definitionen deri.  

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  33 

Bernard Monot 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende skattepolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil.  

(1) Udfordringen i forbindelse med 

grænseoverskridende skatteundgåelse, 

aggressiv skatteplanlægning og skadelig 

skattekonkurrence er blevet stadig større og 

er kommet stærkt i fokus inden for 

Unionen og på globalt plan. En udhuling af 

skattegrundlaget reducerer de nationale 

skatteindtægter betydeligt, og det 

forhindrer medlemsstaterne i at anvende 

vækstfremmende budgetpolitikker. Det er 

navnligt afgørelser vedrørende 

skattebaserede strukturer, der føret til en 

lav beskatning af kunstigt høje 

indkomstbeløb i det land, der giver den 

forhåndsgodkendte afgørelse, hvilket kan 

indebære, at der er kunstigt lave beløb 

tilbage, som kan beskattes i andre 

involverede lande. Det er derfor yderst 

påtrængende, at der bliver mere 

gennemsigtighed. De værktøjer og 

mekanismer, der blev indført med Rådets 

direktiv 2011/16/EU
13

, må gøres bedre for 

at nå dertil. 

__________________ __________________ 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

13
 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  34 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Skatteafgørelser er blevet anvendt af 

medlemsstater til at tiltrække selskaber til 
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deres territorium ved at forhandle 

individuelle ordninger med multinationale 

selskaber, hvoraf nogle har ført til en 

meget lav skattepligt for selskaber og 

medført et nedadgående pres på satserne 

for selskabsskat i medlemsstaterne. For 

øjeblikket er Europa stillet over for flere 

kriser, og der er et pres på de offentlige 

finanser. Medlemsstaterne bør blive enige 

om en minimumssats for selskabsskat og 

et fælles konsolideret 

selskabsskattegrundlag i stedet for at 

engagere sig i skattekonkurrence. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Efter LuxLeaks-skandalen og via 

denne betænkning giver Europa-

Parlamentet udtryk for sin faste vilje til 

ikke at tolerere skattesvig og 

skatteundgåelse samt at være fortaler for 

en rimelig fordeling af skattebyrden 

mellem borgere og virksomheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Krišjānis KariĦš 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(2) Det Europæiske Råd understregede i 

sine konklusioner fra 18. december 2014, 

at der er et akut behov for at gøre 

(2) Det Europæiske Råd understregede i 

sine konklusioner fra 18. december 2014, 

at der er et akut behov for at gøre 
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fremskridt med indsatsen for at bekæmpe 

skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning, såvel på globalt plan 

som på EU-plan. Det Europæiske Råd 

understreger betydningen af 

gennemsigtighed og glædede sig over 

Kommissionens hensigt om at forelægge et 

forslag om automatisk udveksling af 

oplysninger om afgørelser i 

skattespørgsmål i Unionen. 

fremskridt med indsatsen for at bekæmpe 

skatteundgåelse og aggressiv 

skatteplanlægning, såvel på globalt plan 

som på EU-plan. Det Europæiske Råd 

understreger betydningen af 

gennemsigtighed og tilsvarende 

udveksling af oplysninger og glædede sig 

over Kommissionens hensigt om at 

forelægge et forslag om automatisk 

udveksling af oplysninger om 

skatteafgørelser i Unionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  37 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Gennemsigtighed giver kun fuldt ud 

fordele, hvis den kombineres med 

muligheden for øget offentlig kontrol. De 

foreslåede reformer bør dermed bidrage 

til at offentliggøre al information om 

skatteafgørelser, der er udvekslet i 

henhold til dette direktivs bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) Men den egentlige, spontane 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bliver forhindret 

(4) Men den egentlige, spontane 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bliver forhindret 
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af, at der er mange betydelige, praktiske 

vanskeligheder, f.eks. at det er op til den 

udstedende medlemsstats skøn at beslutte, 

hvilke andre medlemsstater der bør 

informeres. 

af, at der er mange betydelige, praktiske 

vanskeligheder, f.eks. at det er op til den 

udstedende medlemsstats skøn at beslutte, 

hvilke andre medlemsstater der bør 

informeres, og af det ringe 

overvågningssystem, som gør det 

vanskeligt for Kommissionen at 

identificere enhver overtrædelse af pligten 

til at udveksle oplysninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Det understreges, at en effektiv 

udveksling og behandling af 

skatteoplysninger og det deraf følgende 

pres fra ligestillede vil have en stærkt 

afskrækkende virkning på indførelse af 

skadelige skattepraksisser og vil give 

medlemsstaterne og Kommissionen 

mulighed for at råde over alle relevante 

oplysninger i deres indsats mod dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  40 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Muligheden for at nægte at udlevere 

information, hvis det vil føre til, at der 

videregives en erhvervsmæssig, industriel 

eller faglig hemmelighed, en 

(5) Muligheden for at nægte at udlevere 

information, hvis det vil føre til, at der 

videregives en erhvervsmæssig, industriel 

eller faglig hemmelighed, en 
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fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis 

videregivelse ville stride mod almene 

interesser, bør ikke gælde for 

bestemmelserne om obligatorisk 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte grænseoversskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger for at undgå, at 

disse udvekslinger bliver mindre effektive. 

Den information, som der stilles krav om 

skal deles med alle medlemsstater, er 

begrænset af sin natur, hvilket bør kunne 

sikre, at disse erhvervsmæssige interesser 

bliver tilstrækkeligt beskyttet. 

fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis 

videregivelse ville stride mod almene 

interesser, bør ikke gælde for afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, og derfor bør 

alle disse afgørelser og ordninger 

offentliggøres af de udstedende 

myndigheder. Kommissionen tillægges 

beføjelser til ved hjælp af delegerede 

retsakter i overensstemmelse med artikel 

27, stk. 2a, 2b og 2c, i direktivet om 

aktionærrettigheder, at fastlægge 

offentliggørelsens format og indhold. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  41 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Muligheden for at nægte at udlevere 

information, hvis det vil føre til, at der 

videregives en erhvervsmæssig, industriel 

eller faglig hemmelighed, en 

fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis 

videregivelse ville stride mod almene 

interesser, bør ikke gælde for 

bestemmelserne om obligatorisk 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger for at undgå, at 

disse udvekslinger bliver mindre effektive. 

Den information, som der stilles krav om 

skal deles med alle medlemsstater, er 

begrænset af sin natur, hvilket bør kunne 

sikre, at disse erhvervsmæssige interesser 

bliver tilstrækkeligt beskyttet. 

(5) Muligheden for at nægte at udlevere 

information, hvis det vil føre til, at der 

videregives en erhvervsmæssig, industriel 

eller faglig hemmelighed, en 

fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis 

videregivelse ville stride mod almene 

interesser, må ikke gælde for 

bestemmelserne om obligatorisk 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger for at undgå, at 

disse udvekslinger bliver mindre effektive. 

Den information, som der stilles krav om 

skal deles med alle medlemsstater, er 

begrænset af sin natur, hvilket sikrer, at 

disse erhvervsmæssige interesser bliver 

tilstrækkeligt beskyttet. 

Or. it 
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Ændringsforslag  42 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Muligheden for at nægte at udlevere 

information, hvis det vil føre til, at der 

videregives en erhvervsmæssig, industriel 

eller faglig hemmelighed, en 

fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis 

videregivelse ville stride mod almene 

interesser, bør ikke gælde for 

bestemmelserne om obligatorisk 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger for at undgå, at 

disse udvekslinger bliver mindre effektive. 

Den information, som der stilles krav om 

skal deles med alle medlemsstater, er 

begrænset af sin natur, hvilket bør kunne 

sikre, at disse erhvervsmæssige interesser 

bliver tilstrækkeligt beskyttet. 

(5) Muligheden for at nægte at udlevere 

information, hvis det vil føre til, at der 

videregives en erhvervsmæssig, industriel 

eller faglig hemmelighed, en 

fremstillingsmetode eller oplysninger, hvis 

videregivelse ville stride mod almene 

interesser, bør ikke gælde for 

bestemmelserne om obligatorisk 

udveksling af information om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger for at undgå, at 

disse udvekslinger bliver mindre effektive. 

Den information, som der stilles krav om 

skal deles med alle medlemsstater, er 

begrænset af sin natur, hvilket bør kunne 

sikre, at disse erhvervsmæssige interesser 

bliver tilstrækkeligt beskyttet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  43 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) For at undgå tilfældige sondringer 

mellem skatteordninger, der indføres i 

forbindelse med forskellig national 

administrativ praksis, bør definitionerne 

af forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger omfatte 

skatteordninger uanset den formelle eller 
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uformelle måde, hvorpå de blev udstedt, 

og uafhængigt af deres bindende eller 

ikke-bindende karakter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Forhåndsgodkendte skatteafgørelser 

fremmer en konsekvent og gennemsigtig 

anvendelse af lovgivningen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (5a) Multinationale selskaber anvender 

skatteregler og deres tætte forbindelser 

med regeringer til at kontrollere markeder 

og undergrave den konkurrence, som gør 

det muligt for erhvervslivet at blomstre. 

Det er afgørende, at selskaber 

konkurrerer på grundlag af innovation og 

effektivitet og ikke på grundlag af 

skattepolitik. Offentliggørelsen af 

information om afgørelser vil gøre denne 

omledning af energi væk fra selskabets 

central formål tydelig. 

Or. en 
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Ændringsforslag  46 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt, og derfor bør der fastlægges 

regelmæssige intervaller for meddelelsen 

af informationen. 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt. Manglende gennemsigtighed 

ved sådanne afgørelser fører til 

divergenser mellem to eller flere 

skattesystemer, som indvirker på andre 

lande, som har tilknytning til dem, der 

begunstiges af aftalerne. Således giver det 

mulighed for at udnytte situationer som 

dobbelt fradrag og dobbelt 

ikkebeskatning, som resulterer i enorme 

mindskelser eller endda undgåelse af 

skattebetaling. Sådanne fremgangsmåder 

bør gøres ulovlige. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  47 

Peter Simon 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt, og derfor bør der fastlægges 

regelmæssige intervaller for meddelelsen 

af informationen. 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles senest en måned 

efter, at de er udstedt. 



 

AM\1074108DA.doc 17/87 PE565.165v02-00 

 DA 

Or. de 

 

Ændringsforslag  48 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin 

Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt, og derfor bør der fastlægges 

regelmæssige intervaller for meddelelsen 

af informationen. 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter og 

senest en måned efter udgangen det 

kvartal, hvori de er udstedt, og derfor bør 

der fastlægges regelmæssige intervaller for 

meddelelsen af informationen (mindst to 

gange om året). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  49 

Molly Scott Cato 
for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt, og derfor bør der fastlægges 

regelmæssige intervaller for meddelelsen 

af informationen. 

(6) For at kunne høste fordelene ved 

gennemsigtighed bør informationen 

meddeles og offentliggøres straks efter, at 

de er udstedt, og derfor bør der fastlægges 

regelmæssige intervaller for meddelelsen 

af informationen. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt, og derfor bør der fastlægges 

regelmæssige intervaller for meddelelsen 

af informationen. 

(6) For at kunne høste fordelene ved den 

obligatoriske, automatiske udveksling af 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør 

informationen meddeles straks efter, at de 

er udstedt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) Den obligatoriske udveksling om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør i hvert 

enkelt tilfælde indebære, at der skal 

meddeles et nærmere fastsat sæt af 

basisoplysninger til alle medlemsstater. 

Kommissionen bør vedtage alle 

foranstaltninger, der måtte være 

nødvendige for at standardisere 

meddelelsen af sådanne oplysninger efter 

den procedure, der er fastlagt i direktiv 

2011/16/EF til indførelse af en 

(7) Den obligatoriske udveksling om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger bør i hvert 

enkelt tilfælde indebære, at der skal 

meddeles et nærmere fastsat sæt af 

basisoplysninger til alle medlemsstater. 

Kommissionen bør vedtage alle 

foranstaltninger, der måtte være 

nødvendige for at standardisere 

meddelelsen af sådanne oplysninger efter 

den procedure, der er fastlagt i direktiv 

2011/16/EF til indførelse af en 
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standardformular, som skal anvendes ved 

udveksling af information. Denne 

procedure bør også anvendes, når der skal 

vedtages nødvendige foranstaltninger og 

praktiske ordninger til gennemførelsen af 

informationsudvekslingen. 

standardformular, som skal anvendes ved 

udveksling af information. Denne 

procedure bør også anvendes, når der skal 

vedtages nødvendige foranstaltninger og 

praktiske ordninger til gennemførelsen af 

informationsudvekslingen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  52 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, og der vil 

således lettere kunne sikres 
gennemsigtighed. Denne meddelelse vil 

ikke fratage medlemsstaten dens 

forpligtelse til at anmelde statsstøtte til 

Kommissionen. Navnlig bør Det 

Europæiske Kontor for Bekæmpelse af 

Svig (OLAF) i sin egenskab af uafhængig 

enhed under Europa-Kommissionen 

(afgørelse 1999/352) spille en vigtig rolle. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  53 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Den 

information, som Kommissionen 

modtager, bør kun bruges til disse formål. 

Denne meddelelse vil ikke fratage 

medlemsstaten dens forpligtelse til at 

anmelde statsstøtte til Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  54 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 
 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt navnlig 

kunne overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  55 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger og stille den 

udvekslede information om afgørelser til 

rådighed for offentligheden. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  56 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Kommissionen 
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meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

vil derefter offentliggøre centralregistret. 

Denne meddelelse vil ikke fratage 

medlemsstaten dens forpligtelse til at 

anmelde statsstøtte til Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  57 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen, da Kommissionen 

uafhængigt bør vurdere, om denne 

information er relevant for at opdage 

ulovlig statsstøtte. Dermed vil 

Kommissionen på et hvilket som helst 

tidspunkt kunne overvåge og evaluere den 

faktiske anvendelse af udvekslingen af 

information om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  58 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed bør denne 
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på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

grundlæggende information medføre, at 

Kommissionen på et hvilket som helst 

tidspunkt effektivt kan overvåge og 

evaluere den faktiske anvendelse af 

udvekslingen af information om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  59 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Denne 

meddelelse vil ikke fratage medlemsstaten 

dens forpligtelse til at anmelde statsstøtte 

til Kommissionen. 

(8) Medlemsstaterne bør også udveksle den 

information, der skal meddeles, med 

Kommissionen. Dermed vil Kommissionen 

på et hvilket som helst tidspunkt kunne 

overvåge og evaluere den faktiske 

anvendelse af udvekslingen af information 

om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger og sikre, at 

afgørelser ikke har en negativ indvirkning 

på det indre marked. Denne meddelelse vil 

ikke fratage medlemsstaten dens 

forpligtelse til at anmelde statsstøtte til 

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  60 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 8 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (8a) Medlemsstaterne bør inden den 1. 

oktober 2018 forelægge Kommissionen en 

ex post-analyse af dette direktivs 

effektivitet.  

Or. en 

 

Ændringsforslag  61 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 9 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(9) Feedback fra den modtagende 

medlemsstat til den medlemsstat, der 

sender informationen, er nødvendig, for at 

der kan være et effektivt system med 

automatisk informationsudveksling. Det er 

derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der 

er foranstaltninger, hvorigennem der kan 

gives feedback i de tilfælde, hvor 

informationen er blevet anvendt, og hvor 

der ikke kan gives feedback i henhold til 

andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU. 

(9) Feedback fra den modtagende 

medlemsstat til den medlemsstat, der 

sender informationen, er nødvendig, for at 

der kan være et effektivt system med 

automatisk informationsudveksling. Det er 

derfor hensigtsmæssigt at sørge for, at der 

er foranstaltninger, hvorigennem der kan 

gives feedback i de tilfælde, hvor 

informationen er blevet anvendt, og hvor 

der ikke kan gives feedback i henhold til 

andre bestemmelser i direktiv 2011/16/EU. 

På denne måde vil det blive vanskeligere 

at omgå informationen med svig for øje.  

Or. it 

 

Ændringsforslag  62 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) En medlemsstat bør kunne henholde 

sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad 

angår udveksling af information efter 

(10) En medlemsstat bør kunne henholde 

sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad 

angår udveksling af information efter 
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anmodning om at få yderligere 

oplysninger, herunder den fuldstændige 

tekst med forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, fra den 

medlemsstat, der har udstedt sådanne 

afgørelser eller ordninger. 

anmodning om at få yderligere 

oplysninger, herunder den fuldstændige 

tekst med forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, fra den 

medlemsstat, der har udstedt sådanne 

afgørelser eller ordninger, og eventuelle 

tekster om efterfølgende ændringer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  63 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (10a) Udtrykket "oplysninger, som kan 

forudses at være relevante" i artikel 1, stk. 

1, i direktiv 2011/16/EU bør præciseres 

for at forhindre, at det fortolkes med 

unddragelse for øje.  

Or. it 

 

Ændringsforslag  64 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 10 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(10) En medlemsstat bør kunne henholde 

sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad 

angår udveksling af information efter 

anmodning om at få yderligere 

oplysninger, herunder den fuldstændige 

tekst med forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

(10) En medlemsstat bør kunne henholde 

sig til artikel 5 i direktiv 2011/16/EU hvad 

angår udveksling af information efter 

anmodning om at få yderligere 

oplysninger, herunder den fuldstændige 

tekst med forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 
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forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, fra den 

medlemsstat, der har udstedt sådanne 

afgørelser eller ordninger. 

prisfastsættelsesordninger, fra den 

medlemsstat, der har udstedt sådanne 

afgørelser eller ordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  65 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 11 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(11) Medlemsstaterne bør træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at fjerne 

enhver hindring, som kan være til hinder 

for en effektiv og bredest mulig, 

obligatorisk udveksling af information om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. 

(11) Medlemsstaterne bør træffe alle 

nødvendige foranstaltninger for at fjerne 

enhver hindring, som kan være til hinder 

for en effektiv og bredest mulig, 

obligatorisk udveksling af information om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  66 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 
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Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. Dette 

register bør desuden være offentligt og 

tilgængeligt for borgerne gratis, online 

eller efter anmodning, med henblik på 

gennemsigtighed og respekt for 

konkurrence, idet der bør sørges for den 

rette balance mellem offentlig interesse og 

virksomhedernes interesse. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  67 

Aldo Patriciello 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 

Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt (men også behørigt beskyttet, 

f.eks. af et password) for alle 

medlemsstater og Kommissionen, og hvor 

medlemsstaterne kan uploade og lagre 

information i stedet for at udveksle den via 

e-mail. Det nødvendige praktiske arbejde 

med at oprette et sådant register bør 

vedtages af Kommissionen efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2, i direktiv 

2011/16/EU. 

Or. it 

 



 

PE565.165v02-00 28/87 AM\1074108DA.doc 

DA 

Ændringsforslag  68 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 

Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et offentligt centralregister, 

som er tilgængeligt for alle medlemsstater, 

Kommissionen og europæiske borgere, og 

hvor medlemsstaterne kan uploade og lagre 

information i stedet for at udveksle den via 

e-mail. Det nødvendige praktiske arbejde 

med at oprette et sådant offentligt register 

bør vedtages af Kommissionen efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2, i direktiv 

2011/16/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  69 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralt register, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 

Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 

(12) For at opnå en mere effektiv brug af 

ressourcer, gøre udvekslingen af 

oplysninger lettere og undgå, at 

medlemsstaterne hver især bliver nødt til at 

foretage samme udvikling af deres 

systemer til oplagring af information, bør 

der være en specifik bestemmelse om, at 

der oprettes et centralregister, som er 

tilgængeligt for alle medlemsstater og 

Kommissionen, og hvor medlemsstaterne 



 

AM\1074108DA.doc 29/87 PE565.165v02-00 

 DA 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

kan uploade og lagre information i stedet 

for at udveksle den via e-mail. 

Centralregistret bør derefter være 

offentligt tilgængeligt og søgbart. Det 

nødvendige praktiske arbejde med at 

oprette et sådant register bør vedtages af 

Kommissionen efter proceduren i artikel 

26, stk. 2, i direktiv 2011/16/EU. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  70 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Medlemsstaterne bør anmode deres 

egne kompetente myndigheder om at 

afsætte allerede eksisterende 

menneskelige ressourcer til indsamling og 

gennemgang af denne information. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  71 

Anneliese Dodds, Hugues Bayet 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) For at skabe større åbenhed for 

borgerne bør Kommissionen offentliggøre 

en anonymiseret oversigt over de vigtigste 

skatteafgørelser, som der er indgået aftale 

om det foregående år, baseret på 

informationer, der findes i det sikre 

centralregister. I den forbindelse bør 

Kommissionen overholde bestemmelserne 

om fortrolighed, der er fastlagt i 

artikel 23a. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  72 

Krišjānis KariĦš 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) Det understreges, at et register over 

reelt ejerskab på EU-plan skal være 

indført inden den 26. juni 2017, hvilket vil 

bidrage til at spore mulige tilfælde af 

skatteundgåelse og flytning af fortjeneste. 

Betydningen af centralregistret 

fremhæves for den automatiske 

udveksling af oplysninger om 

forhåndsgodkendte skatteafgørelser eller 

prisfastsættelsesordninger mellem 

medlemsstaterne, der vil være 

tilgængelige for skattemyndigheder og 

ansvarlige administrationer i 

medlemsstaterne og Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  73 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 12 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (12a) For at skabe større åbenhed bør 

Kommissionen offentliggøre en årlig 

rapport, der sammenfatter de vigtigste 

tilfælde, der findes i det sikre 

centralregister. Denne rapport bør som et 

minimum omfatte følgende: 

 – navn på skatteyder og koncern 

 – en beskrivelse af de spørgsmål, der 

behandles i skatteafgørelsen 
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 – en beskrivelse af de kriterier, der 

anvendes til at bestemme en 

forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning 

 – identifikation af de(n) medlemsstat(er), 

der højst sandsynligt vil blive berørt 

 – identifikation af andre skatteydere, der 

kan formodes at være berørt (bortset fra 

fysiske personer) 

 I den forbindelse bør Kommissionen 

overholde bestemmelserne om 

fortrolighed, der er fastlagt i artikel 23a. 

Or. en 

Begrundelse 

Den information, som skal være offentlig, svarer til den information, som medlemsstaterne 

automatisk skal udveksle i "pull-fasen". På denne måde respekteres 

forretningshemmeligheder og virksomheders fortrolighed (Kommissionen bør overholde 

bestemmelserne om fortrolighed, der er fastlagt i artikel 23a). Informationen, der udveksles i 

"pull-fasen" (hele afgørelsen), vil dog ikke blive offentliggjort. 

 

Ændringsforslag  74 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 14 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(14) I tråd med den gradvise tilgang, der 

slås til lyd for i direktiv 2011/16/EU, er det 

hensigtsmæssigt at tilpasse de tidsfrister for 

den eksisterende, obligatoriske udveksling 

af oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, 

stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, for at sikre, 

at den tilgængelige information om 

kategorierne bliver meddelt senest ni 

måneder efter udgangen af det skatteår, 

som den vedrører. 

(14) I tråd med den gradvise tilgang, der 

slås til lyd for i direktiv 2011/16/EU, er det 

hensigtsmæssigt at tilpasse de tidsfrister for 

den eksisterende, obligatoriske udveksling 

af oplysninger, der er omhandlet i artikel 8, 

stk. 1, i direktiv 2011/16/EU, for at sikre, 

at den tilgængelige information om 

kategorierne bliver meddelt senest seks 

måneder efter udgangen af det skatteår, 

som den vedrører. 

Or. en 
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Ændringsforslag  75 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 15 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(15) De nuværende bestemmelser om 

fortrolighed bør ændres, så de afspejler 

udvidelsen af obligatorisk, automatisk 

udveksling af information til at omfatte 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. 

(15) De nuværende bestemmelser om 

fortrolighed bør ændres, så de afspejler 

udvidelsen af obligatorisk, automatisk 

udveksling af information til at omfatte 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  76 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 17 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (17a) Kommissionen bør med henblik på 

forfølgelse af målsætningerne for dette 

direktiv analysere bankernes rolle i 

forbindelse med skatteafgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger. Den kan f.eks. 

udarbejde et ad hoc-forslag om kontrol og 

gennemsigtighed i forbindelse med 

banktransaktioner og eventuelle 

sanktioner som for eksempel inddragelse 

af licens i tilfælde af gentagne 

forsømmelser og svig. 

Or. it 
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Ændringsforslag  77 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Betragtning 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1) Betragtning 1 affattes således: 

(1) Medlemsstaternes behov for gensidig 

bistand på beskatningsområdet stiger 

kraftigt i takt med globaliseringen. Den 

voldsomme udvikling i skatteydernes 

mobilitet, antallet af grænseoverskridende 

transaktioner og internationaliseringen af 

de finansielle instrumenter gør det 

vanskeligt for medlemsstaterne at ansætte 

skatter korrekt. Dette stigende problem 

påvirker skattesystemernes funktion og 

resulterer i dobbeltbeskatning, hvilket i sig 

selv ansporer til skattesvig og 

skatteunddragelse, samtidig med at 

kontrollen stadig foregår på nationalt 

niveau. Det er dermed til fare for det indre 

markeds funktion. 

(1) Medlemsstaternes behov for gensidig 

bistand på beskatningsområdet stiger 

kraftigt i takt med globaliseringen. Den 

voldsomme udvikling i skatteydernes 

mobilitet, antallet af grænseoverskridende 

transaktioner og internationaliseringen af 

de finansielle instrumenter gør det 

vanskeligt for medlemsstaterne at ansætte 

skatter korrekt. Dette stigende problem 

påvirker skattesystemernes funktion og 

resulterer i dobbeltbeskatning, hvilket i sig 

selv ansporer til skattesvig, 

skatteundgåelse og skatteunddragelse, 

samtidig med at kontrollen stadig foregår 

på nationalt niveau. Det er dermed til fare 

for det indre markeds funktion. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  78 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Betragtning 7 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1a) Betragtning 7 affattes således: 

(7) Dette direktiv bygger på resultaterne fra 

direktiv 77/799/EØF, men fastlægger 

klarere og mere præcise regler for det 

administrative samarbejde mellem 

medlemsstaterne, når det er nødvendigt for 

(7) Dette direktiv bygger på resultaterne fra 

direktiv 77/799/EØF, men fastlægger 

klarere og mere præcise regler for det 

administrative samarbejde mellem 

medlemsstaterne for at opnå et bredere 
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at opnå et bredere administrativt 

samarbejde mellem medlemsstaterne, især 

om udveksling af oplysninger. Klarere 

regler skulle også gøre det muligt især at 

dække alle juridiske og fysiske personer i 

Unionen og tage hensyn til det stadig større 

antal juridiske ordninger, herunder ikke 

alene traditionelle ordninger som f.eks. 

truster, stiftelser og investeringsfonde, men 

også alle nye instrumenter, som eventuelt 

oprettes af skatteborgere i 

medlemsstaterne. 

administrativt samarbejde mellem 

medlemsstaterne, især om udveksling af 

oplysninger. Klarere regler skulle også 

gøre det muligt især at dække alle juridiske 

og fysiske personer i Unionen og tage 

hensyn til det stadig større antal juridiske 

ordninger, herunder ikke alene traditionelle 

ordninger som f.eks. truster, stiftelser og 

investeringsfonde, men også alle nye 

instrumenter, som eventuelt oprettes af 

skatteborgere i medlemsstaterne. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  79 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Betragtning 10 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1b) Betragtning 10 affattes således: 

(10) Det erkendes, at obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger uden 

forhåndsbetingelser er den mest effektive 

måde at foretage en korrekt vurdering af 

beskatning i grænseoverskridende 

situationer og bekæmpe svig på. Med 

henblik herpå bør der derfor følges en 

trinvis fremgangsmåde, der starter med 

automatisk udveksling af tilgængelige 

oplysninger vedrørende fem kategorier, og 

som tager de relevante bestemmelser op på 

ny efter en rapport fra Kommissionen. 

(10) Det erkendes, at obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger uden 

forhåndsbetingelser er den mest effektive 

måde at foretage en korrekt vurdering af 

beskatning i grænseoverskridende 

situationer og bekæmpe svig og 

skatteundgåelse på. Med henblik herpå bør 

der derfor følges en trinvis 

fremgangsmåde, der starter med 

automatisk udveksling af tilgængelige 

oplysninger vedrørende fem kategorier, og 

som tager de relevante bestemmelser op på 

ny efter en rapport fra Kommissionen. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  80 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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 DA 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 c (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Betragtning 13 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1c) Betragtning 13 affattes således: 

(13) Det er vigtigt at tillade, at 

embedsmænd fra en medlemsstats 

skattemyndigheder kan opholde sig på en 

anden medlemsstats område.  

(13) Det er vigtigt at tillade 

tilstedeværelsen af embedsmænd fra en 

medlemsstats skattemyndigheder og fra 

Kommissionen. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  81 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 d (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Betragtning 15 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1d) Betragtning 15 affattes således: 

(15) Eftersom der i nogle medlemsstater er 

lovkrav om, at en skatteyder skal 

informeres om beslutninger og akter, der 

vedrører hans skattepligt, hvilket kan 

medføre vanskeligheder for 

skattemyndighederne, hvis skatteyderen 

f.eks. er flyttet til en anden medlemsstat, er 

det ønskeligt, at skattemyndighederne i 

sådanne tilfælde kan anmode de 

kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, skatteyderen er flyttet til, om 

samarbejde. 

(15) Eftersom der i nogle medlemsstater er 

lovkrav om, at en skatteyder skal 

informeres om beslutninger og akter, der 

vedrører hans skattepligt, hvilket kan 

medføre vanskeligheder for 

skattemyndighederne, hvis skatteyderen 

f.eks. er flyttet til en anden medlemsstat, 

skal skattemyndighederne kunne anmode 

de kompetente myndigheder i den 

medlemsstat, skatteyderen er flyttet til, om 

samarbejde. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  82 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 e (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Betragtning 18 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -1e) Betragtning 18 affattes således: 

(18) Det er vigtigt for at sikre et effektivt 

administrativt samarbejde, at de 

oplysninger og dokumenter, der 

tilvejebringes i henhold til dette direktiv, 

også kan anvendes til andre formål af den 

medlemsstat, der har modtaget dem, dog 

med de restriktioner, der er fastlagt i dette 

direktiv. Det er også vigtigt, at 

medlemsstaterne kan videregive disse 

oplysninger til et tredjeland på visse 

betingelser. 

(18) Det er vigtigt for at sikre et effektivt 

administrativt samarbejde, at de 

oplysninger og dokumenter, der 

tilvejebringes i henhold til dette direktiv, 

også kan anvendes til andre formål af den 

medlemsstat, der har modtaget dem, dog 

med de restriktioner, der er fastlagt i dette 

direktiv. Det er også vigtigt, at 

medlemsstaterne kan videregive disse 

oplysninger til et tredjeland på visse 

betingelser og til Kommissionen. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  83 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 f (nyt) 
Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 2 – stk. 2  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -1f) Artikel 2, stk. 2, ændres således: 

2. Uanset stk. 1 finder dette direktiv ikke 

anvendelse på merværdi- og toldafgifter 

eller punktafgifter, der er dækket af anden 

EU-lovgivning om administrativt 

samarbejde mellem medlemsstaterne. Dette 

direktiv finder heller ikke anvendelse på 

obligatoriske sociale bidrag, der skal 

indbetales til medlemsstaten eller en 

underenhed i medlemsstaten eller til 

sociale sikringsinstitutioner, der er 

etableret i henhold til forvaltningsretlige 

bestemmelser.  

2. Uanset stk. 1 finder dette direktiv 

anvendelse på merværdi- og toldafgifter og 

punktafgifter, der er dækket af anden EU-

lovgivning om administrativt samarbejde 

mellem medlemsstaterne, i det omfang 

dette direktiv supplerer dem. Dette direktiv 

finder heller ikke anvendelse på 

obligatoriske sociale bidrag, der skal 

indbetales til medlemsstaten eller en 

underenhed i medlemsstaten eller til 

sociale sikringsinstitutioner, der er 

etableret i henhold til forvaltningsretlige 
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bestemmelser. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  84 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 14 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14. "forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser": enhver 

afgørelse, meddelelse eller andet 

instrument eller tiltag med tilsvarende 

virkninger, også hvis udstedt i forbindelse 

med skatterevision, som: 

14. "forhåndsgodkendte afgørelser": enhver 

afgørelse, meddelelse eller andet 

instrument eller tiltag med tilsvarende 

virkninger, også hvis udstedt i forbindelse 

med skatterevision og uafhængigt af dens 

formelle eller uformelle, retligt bindende 

eller ikke-bindende karakter, som: 

Or. en 

 

Ændringsforslag  85 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 14 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

14. "forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser": enhver 

afgørelse, meddelelse eller andet 

instrument eller tiltag med tilsvarende 

virkninger, også hvis udstedt i forbindelse 

med skatterevision, som: 

14. "forhåndsgodkendte afgørelser": enhver 

afgørelse, meddelelse eller andet 

instrument eller tiltag med tilsvarende 

virkninger, også hvis udstedt i forbindelse 

med skatterevision, som: 

Or. en 
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Ændringsforslag  86 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 14 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) gives af eller på vegne af regeringen 

eller skattemyndigheden i en medlemsstat 

eller enhver territorial eller administrativ 

underafdeling deraf til en person 

a) gives af eller offentliggøres på vegne af 

regeringen eller skattemyndigheden i en 

medlemsstat eller enhver territorial eller 

administrativ underafdeling deraf, som en 

eller flere personer kan stole på 

Or. en 

 

Ændringsforslag  87 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 14 – litra c 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

c) vedrører en grænseoverskridende 

transaktion eller et spørgsmål om, hvorvidt 

aktiviteter, som udøves af en juridisk 

person i en anden medlemsstat, skaber et 

fast forretningssted eller ikke, og 

c) vedrører en transaktion eller et 

spørgsmål om, hvorvidt aktiviteter, som 

udøves af en juridisk person i en anden 

medlemsstat, skaber et fast forretningssted 

eller ikke, og 

Or. en 

 

Ændringsforslag  88 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra d 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 14 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Den grænseoverskridende transaktion kan 

omfatte, men er ikke begrænset til at 

foretage investeringer, at levere varer, 

tjenesteydelser eller finansielle midler eller 

at anvende materielle eller immaterielle 

aktiver og skal ikke nødvendigvis direkte 

involvere den person, der modtager den 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelse 

Transaktionen kan omfatte, men er ikke 

begrænset til at foretage investeringer, at 

levere varer, tjenesteydelser eller 

finansielle midler eller at anvende 

materielle eller immaterielle aktiver og skal 

ikke nødvendigvis direkte involvere den 

person, der modtager den 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelse 

Or. en 

 

Ændringsforslag  89 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 15 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning": enhver aftale, 

meddelelse eller andet instrument eller 

tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis 

udstedt i forbindelse med skatterevision, 

som gives af eller på vegne af regeringen 

eller skattemyndigheden i en eller flere 

medlemsstater, herunder enhver territorial 

eller administrativ underafdeling deraf, til 

en person, og som på forhånd for 

grænseoverskridende transaktioner 

mellem forbundne foretagender fastsætter 

et passende sæt af kriterier for fastsættelsen 

af interne afregningspriser for disse 

transaktioner eller fastsætter tildeling af 

fortjeneste til et fast forretningssted. 

"forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning": enhver aftale, 

meddelelse eller andet instrument eller 

tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis 

udstedt i forbindelse med skatterevision, 

som gives af eller på vegne af regeringen 

eller skattemyndigheden i en eller flere 

medlemsstater, herunder enhver territorial 

eller administrativ underafdeling deraf, til 

en person, og som på forhånd for 

transaktioner mellem forbundne 

foretagender fastsætter et passende sæt af 

kriterier for fastsættelsen af interne 

afregningspriser for disse transaktioner 

eller fastsætter tildeling af fortjeneste til et 

fast forretningssted. 
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Or. en 

 

Ændringsforslag  90 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 15 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

"forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning": enhver aftale, 

meddelelse eller andet instrument eller 

tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis 

udstedt i forbindelse med skatterevision, 

som gives af eller på vegne af regeringen 

eller skattemyndigheden i en eller flere 

medlemsstater, herunder enhver territorial 

eller administrativ underafdeling deraf, til 

en person, og som på forhånd for 

grænseoverskridende transaktioner 

mellem forbundne foretagender fastsætter 

et passende sæt af kriterier for fastsættelsen 

af interne afregningspriser for disse 

transaktioner eller fastsætter tildeling af 

fortjeneste til et fast forretningssted. 

"forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning": enhver aftale, 

meddelelse eller andet instrument eller 

tiltag med tilsvarende virkninger, også hvis 

udstedt i forbindelse med skatterevision, 

som gives eller offentliggøres af eller på 

vegne af regeringen eller 

skattemyndigheden i en eller flere 

medlemsstater, herunder enhver territorial 

eller administrativ underafdeling deraf, 

som en eller flere personer kan stole på, 

og som på forhånd for transaktioner 

mellem forbundne foretagender fastsætter 

et passende sæt af kriterier for fastsættelsen 

af interne afregningspriser for disse 

transaktioner eller fastsætter tildeling af 

fortjeneste til et fast forretningssted. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  91 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 16 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) ikke alle parterne i transaktionerne eller 

rækkerne af transaktioner er skattemæssigt 

hjemmehørende i den medlemsstat, der 

a) ikke alle parterne (herunder forbundne 

foretagender) i transaktionerne eller 

rækkerne af transaktioner er skattemæssigt 
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giver den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse, eller 

hjemmehørende i den medlemsstat, der 

giver den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse, eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  92 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 – litra b 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 3 – nr. 16 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) en hvilken som helst af parterne i 

transaktionen eller rækkerne af 

transaktioner er samtidig skattemæssigt 

hjemmehørende i mere end en jurisdiktion, 

eller 

b) en hvilken som helst af parterne 

(herunder forbundne foretagender) i 

transaktionen eller rækkerne af 

transaktioner er samtidig skattemæssigt 

hjemmehørende i mere end en jurisdiktion, 

eller 

Or. en 

 

Ændringsforslag  93 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 4 – stk. 6 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1a) Artikel 4, stk. 6, ændres således: 

6. Når en forbindelsesafdeling eller en 

kompetent embedsmand sender eller 

modtager en anmodning om samarbejde 

eller et svar på en sådan anmodning, 

underretter den/han det centrale 

forbindelseskontor i sin medlemsstat efter 

de procedurer, der anvendes i denne 

medlemsstat.  

6. Når en forbindelsesafdeling eller en 

kompetent embedsmand sender eller 

modtager en anmodning om samarbejde 

eller et svar på en sådan anmodning, 

underretter den/han det centrale 

forbindelseskontor i sin medlemsstat efter 

de procedurer, der anvendes i denne 

medlemsstat, samt Kommissionen. 
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Or. es 

 

Ændringsforslag  94 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 b (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 6 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1b) Artikel 6, stk. 2, ændres således: 

2. Den i artikel 5 omhandlede anmodning 

kan indeholde en begrundet anmodning om 

en specifik administrativ undersøgelse. 

Hvis den bistandssøgte myndighed ikke 

finder det nødvendigt med en administrativ 

undersøgelse, underretter den straks den 

bistandssøgende myndighed om grundene 

hertil. 

2. Den i artikel 5 omhandlede anmodning 

kan indeholde en begrundet anmodning om 

en specifik administrativ undersøgelse. 

Hvis den bistandssøgte myndighed ikke 

finder det nødvendigt med en administrativ 

undersøgelse, underretter den straks den 

bistandssøgende myndighed og 

Kommissionen om grundene hertil. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  95 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 c (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 6 – stk. 4 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1c) Artikel 6, stk. 4, ændres således: 

4. Når den bistandssøgende myndighed 

specifikt anmoder om det, skal den 

bistandssøgte myndighed fremsende 

originaldokumenter, forudsat at det ikke er 

i strid med gældende bestemmelser i den 

bistandssøgte myndigheds medlemsstat.  

4. Når den bistandssøgende myndighed 

specifikt anmoder om det, skal den 

bistandssøgte myndighed fremsende 

originaldokumenter. 

Or. es 
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Ændringsforslag  96 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 d (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 7 – stk. 6 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 1d) Artikel 7, stk. 6, ændres således: 

6. Når den bistandssøgte myndighed ikke 

er i besiddelse af de ønskede oplysninger 

og er ude af stand til at besvare 

anmodningen om oplysninger eller afslår 

det af de grunde, der er omhandlet i 

artikel 17, underretter den straks og under 

alle omstændigheder inden en måned efter 

modtagelsen af anmodningen den 

bistandssøgende myndighed om årsagerne 

hertil.  

6. Når den bistandssøgte myndighed ikke 

er i besiddelse af de ønskede oplysninger 

og er ude af stand til at besvare 

anmodningen om oplysninger, underretter 

den straks og under alle omstændigheder 

inden en måned efter modtagelsen af 

anmodningen den bistandssøgende 

myndighed om årsagerne hertil.  

Or. es 

 

Ændringsforslag  97 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -a) Artikel 8, stk. 1, ændres således: 

1. Den kompetente myndighed i hver 

medlemsstat meddeler ved automatisk 

udveksling den kompetente myndighed i 

enhver anden medlemsstat tilgængelige 

oplysninger for så vidt angår 

beskatningsperioder fra og med den 1. 

januar 2014 om personer, der er 

hjemmehørende i den pågældende anden 

medlemsstat, vedrørende følgende 

1. Den kompetente myndighed i hver 

medlemsstat meddeler ved automatisk 

udveksling den kompetente myndighed i 

enhver anden medlemsstat og 

Kommissionen tilgængelige oplysninger 

for så vidt angår beskatningsperioder fra og 

med den 1. januar 2014 om personer, der er 

hjemmehørende i den pågældende anden 

medlemsstat, vedrørende følgende 
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specifikke kategorier af indkomst og 

kapital, sådan som de skal forstås efter den 

nationale lovgivning i den medlemsstat, 

der meddeler oplysningerne:  

specifikke kategorier af indkomst og 

kapital, sådan som de skal forstås efter den 

nationale lovgivning i den medlemsstat, 

der meddeler oplysningerne: 

Or. es 

 

Ændringsforslag  98 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra -aa (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 1 – litra a 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

  

a) arbejdsindtægt (Vedrører ikke den danske tekst). 

Or. es 

 

Ændringsforslag  99 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra –ab (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 1 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -ab) I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende 

litra: 

 ea) kapitalindkomst 

Or. es 

 

Ændringsforslag  100 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra –ac (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 1 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 -ab) I artikel 8, stk. 1, tilføjes følgende 

litra: 

 eb) afgørelser i skattespørgsmål 

Or. es 

 

Ændringsforslag  101 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra a 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 4 og 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) Afsnit 4 og 5 ophæves. udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  102 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra aa (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 – stk. 5 – litra b 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 aa) I artikel 8, stk. 5, udgår litra b). 

b) at listerne over kategorier og elementer 

i stk. 1 og 3a udvides til også at omfatte 

andre kategorier og elementer, herunder 

royalties. 

udgår 

Or. es 
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Ændringsforslag  103 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – overskrift 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Anvendelsesområde og betingelser for 

obligatorisk automatisk udveksling af 

oplysninger om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger 

Anvendelsesområde og betingelser for 

obligatorisk automatisk udveksling af 

oplysninger om og offentliggørelse af 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger 

Or. en 

 

Ændringsforslag  104 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler 

ved automatisk udveksling dette til de 

kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt afgørelse og 

forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning 

efter ikrafttrædelsen af dette direktiv 

meddeler ved automatisk udveksling dette 

til de kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. 

Or. en 
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Ændringsforslag  105 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler 

ved automatisk udveksling dette til de 

kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler 

ved automatisk udveksling dette til de 

kompetente myndigheder i de berørte 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  106 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning efter 

ikrafttrædelsen af dette direktiv meddeler 

ved automatisk udveksling dette til de 

kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. 

1. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat, der udsteder eller ændrer en 

forhåndsgodkendt afgørelse og 

forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning 

efter ikrafttrædelsen af dette direktiv 

meddeler ved automatisk udveksling dette 

til de kompetente myndigheder i alle andre 

medlemsstater og til Europa-

Kommissionen. Den kompetente 

myndighed i hver medlemsstat 

offentliggør også forhåndsgodkendte 
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afgørelser og forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordninger i et offentligt 

centralt onlineregister. Afgørelserne 

offentliggøres et år efter, at de er blevet 

undertegnet. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  107 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på fem år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

En tilbagevirkende gyldighed på 10 år indebærer en betydelig driftsudgift, som vil omdirigere 

midler væk fra områder, hvor de ville være mere effektive til at løse problemet med 

skatteundgåelse. 

 

Ændringsforslag  108 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på 25 år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  109 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

alle forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, som stadig er 

gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af 

dette direktiv. 

Or. en 
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Ændringsforslag  110 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

før ikrafttrædelsen, men som stadig er 

gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af 

dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  111 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 
 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

og stadig er gyldige på datoen for 

ikrafttrædelsen af dette direktiv for at få et 

fuldstændigt billede af den indvirkning, 

som afgørelser har på nuværende 
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skatteordninger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  112 

Cora van Nieuwenhuizen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i de berørte medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  113 

Angel Dzhambazki 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 
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inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

inden for en periode på fem år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Den foreslåede periode for afgørelsernes tilbagevirkende kraft er for lang, navnlig i 

betragtning af at tidsgrænsen for disse afgørelser i nogle medlemsstater ifølge national ret er 

på 5 år.  

 

Ændringsforslag  114 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på fem år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  115 

Bernard Monot 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

samtlige forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, og præciserer, hvilke der 

stadig er gyldige på datoen for 

ikrafttrædelsen af dette direktiv. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  116 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, der er udstedt 

inden for en periode på ti år før 

ikrafttrædelsen, men som stadig er gyldige 

på datoen for ikrafttrædelsen af dette 

direktiv. 

2. Den kompetente myndighed i en 

medlemsstat meddeler også de kompetente 

myndigheder i alle andre medlemsstater og 

Europa-Kommissionen oplysninger om 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger, som stadig er 

gyldige på datoen for ikrafttrædelsen af 

dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  117 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Medlemsstatens skattemyndigheder 

offentliggør anonymiseret 

skatteafgørelsen og den 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning, som er tildelt, i 

deres årlige aktivitetsrapport. Andre 

former og mere hyppige offentliggørelser 

er også mulige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  118 

Marisa Matias, Rina Ronja Kari, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Miguel 

Viegas, Dimitrios Papadimoulis 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde 

af at en forhåndsgodkendt 

grænseoverskridende afgørelse 

udelukkende vedrører og involverer 

skatteanliggende for en eller flere fysiske 

personer. 

udgår 

Or. en 

 

Ændringsforslag  119 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 3 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde 

af at en forhåndsgodkendt 

grænseoverskridende afgørelse 

udelukkende vedrører og involverer 

skatteanliggende for en eller flere fysiske 

personer. 

udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  120 

Hugues Bayet, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui 

Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Stk. 1 finder ikke anvendelse, i tilfælde 

af at en forhåndsgodkendt 

grænseoverskridende afgørelse 

udelukkende vedrører og involverer 

skatteanliggende for en eller flere fysiske 

personer. 

3. Stk. 1 finder desuden anvendelse, når 

anmodningen om forhåndsgodkendt 

skatteafgørelse vedrører en juridisk 

struktur, der ikke har status som juridisk 

person. I denne situation meddeler den 

kompetente medlemsstat, der udsteder den 

forhåndsgodkendte skatteafgørelse, sine 

oplysninger til alle de øvrige 

medlemsstaters kompetente myndigheder 

og tilrettelægger oversendelse af 

stiftelsesdokumentet til de medlemsstater, 

hvor stifteren eller stifterne eller den eller 

de reelle ejere har sin/deres bopæl. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  121 

Peter Simon 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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DA 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 1: inden for en måned efter 

udgangen af det kvartal, hvor den 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelse eller forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning blev udstedt eller 

ændret 

a) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 1: senest inden for en måned, efter 

at den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning blev udstedt eller 

ændret 

Or. de 

 

Ændringsforslag  122 

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui 

Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 4 – litra a 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

a) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 1: inden for en måned efter 

udgangen af det kvartal, hvor den 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelse eller forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning blev udstedt eller 

ændret 

a) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 1: straks efter og senest en måned 

efter udgangen af det kvartal, hvor den 

forhåndsgodkendte afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning blev udstedt eller 

ændret 

Or. en 

 

Ændringsforslag  123 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 4 – litra b 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 2: inden den 31. december 2016. 

b) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 2: inden den 31. december 2017. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  124 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Neena Gill, Jonás 

Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, 

Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 4 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 2: inden den 31. december 2016. 

b) for oplysninger, der udveksles i medfør 

af stk. 2: inden for tre måneder efter 

ikrafttrædelsen. 

 

Or. en 

 

Ændringsforslag  125 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – indledning 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Oplysninger, der skal meddeles af en 

medlemsstat i medfør af denne artikel, skal 

som et minimum omfatte følgende: 

5. Oplysninger, der skal meddeles og 

offentliggøres af en medlemsstat i medfør 

af denne artikel, skal som et minimum 

omfatte følgende: 

Or. en 
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DA 

 

Ændringsforslag  126 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) indholdet af den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning, herunder en 

beskrivelse af de relevante 

forretningsaktiviteter eller transaktioner 

eller rækker af transaktioner 

b) indholdet af den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning, herunder det 

retsgrundlag, som afgørelsen bygger på, 

samt en beskrivelse af de relevante 

forretningsaktiviteter eller transaktioner 

eller rækker af transaktioner 

Or. it 

Ændringsforslag  127 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
Direktiv 2011/16/EU  

Artikel 8a – stk. 5 – litra b 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

b) indholdet af den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning, herunder en 

beskrivelse af de relevante 

forretningsaktiviteter eller transaktioner 

eller rækker af transaktioner 

b) indholdet af den forhåndsgodkendte 

afgørelse eller forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning, herunder en 

beskrivelse af de relevante 

forretningsaktiviteter eller transaktioner 

eller rækker af transaktioner 

Or. en 
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 DA 

Ændringsforslag  128 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 5 – stk. 5 – litra b a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) kriterierne, der anvendes til at 

fastsætte den forhåndsgodkendte 

afgørelse eller den forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning, samt i givet fald 

begrænsningen med hensyn til tid eller de 

betingelser, under hvilke afgørelsen kan 

tilbagekaldes 

Or. en 

 

Ændringsforslag  129 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra d 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

d) identifikation af de andre medlemsstater, 

som sandsynligvis vil blive direkte eller 

indirekte berørt af den forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning 

d) identifikation af de andre medlemsstater, 

som sandsynligvis vil blive direkte eller 

indirekte berørt af den forhåndsgodkendte 

afgørelse eller forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning 

Or. en 

 

Ændringsforslag  130 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 
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DA 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra e 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

e) identifikation af enhver person, bortset 

fra en fysisk person, i de andre 

medlemsstater, som sandsynligvis vil blive 

direkte eller indirekte berørt af den 

forhåndsgodkendte grænseoverskridende 

afgørelse eller forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning (med angivelse af, 

hvilken medlemsstat den berørte person har 

tilknytning til). 

e) identifikation af enhver person, bortset 

fra en fysisk person, i de andre 

medlemsstater, som sandsynligvis vil blive 

direkte eller indirekte berørt af den 

forhåndsgodkendte afgørelse eller 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordning (med angivelse af, 

hvilken medlemsstat den berørte person har 

tilknytning til). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  131 

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin 

Ivan, Anneliese Dodds, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra e a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ea) det europæiske 

skatteregistreringsnummer, så snart det 

foreligger som beskrevet i Kommissionens 

handlingsplan om bekæmpelse af 

skattesvig og skatteunddragelse fra 2012. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  132 

Hugues Bayet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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 DA 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra e b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 eb) beskrivelse af samtlige de anvendte 

kriterier og den gældende ordning, når en 

juridisk eller faktuel mekanisme giver 

mulighed for nedsættelse af skatteyderens 

beskatningsgrundlag via en 

undtagelsesordning i forhold til de 

sædvanlige regler i den medlemsstat, der 

giver meddelelse, f.eks. om godkendelse af 

en hurtigere afskrivning end normalt eller 

om fradrag af omkostninger, som 

andrageren ikke direkte eller ikke reelt 

har redegjort for 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  133 

Hugues Bayet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra e c (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ec) beskrivelse af samtlige de anvendte 

kriterier og den gældende ordning, når 

der indrømmes skatteyderen en skattesats, 

der er lavere end normalt i den 

medlemsstat, der giver meddelelse 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  134 

Hugues Bayet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 – litra e d (nyt) 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ed) beskrivelse af samtlige anvendte 

kriterier og den benyttede mekanisme, når 

en af parterne i denne mekanisme er 

etableret i et tredjeland med en 

ikkeeksisterende eller en betydeligt mere 

gunstig beskatning  

Or. fr 

Ændringsforslag  135 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 5 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5a. Medlemsstaterne pålægger de enkelte 

udstedere årligt og på et konsolideret 

grundlag for regnskabsåret at 

offentliggøre følgende oplysninger for 

hver medlemsstat og hvert tredjeland, 

hvori de har et datterselskab: 

 a) navn eller navne, aktiviteternes art og 

geografisk beliggenhed 

 b) omsætning 

 c) antal ansatte i fuldtidsækvivalenter 

 d) fortjeneste eller tab før skat 

 e) skat af fortjeneste eller tab 

 f) modtagne offentlige tilskud. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  136 

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón 

Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 
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 DA 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. For at lette udvekslingen fastsætter 

Kommissionen alle foranstaltninger og 

praktiske bestemmelser, der er nødvendige 

for gennemførelsen af denne artikel, 

herunder foranstaltninger, der skal 

standardisere meddelelsen af oplysninger i 

henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i 

proceduren for fastlæggelse af den 

standardformular, der er omhandlet i 

artikel 20, stk. 5. 

6. For at lette udvekslingen fastsætter 

Kommissionen alle foranstaltninger og 

praktiske bestemmelser, der er nødvendige 

for gennemførelsen af denne artikel, 

herunder foranstaltninger, der skal 

standardisere meddelelsen af oplysninger i 

henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i 

proceduren for fastlæggelse af den 

standardformular, der er omhandlet i 

artikel 20, stk. 5. I medlemsstater hvor 

decentrale, territoriale eller administrative 

organer er tildelt beskatningsrelaterede 

kompetencer, bistår Kommissionen 

medlemsstaterne med at sikre, at de 

opfylder deres ansvar med hensyn til at 

tilbyde uddannelse og støtte til disse 

organer. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  137 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

6. For at lette udvekslingen fastsætter 

Kommissionen alle foranstaltninger og 

praktiske bestemmelser, der er nødvendige 

for gennemførelsen af denne artikel, 

herunder foranstaltninger, der skal 

standardisere meddelelsen af oplysninger i 

henhold til stk. 5 i denne artikel, som led i 

proceduren for fastlæggelse af den 

6. For at lette udvekslingen og 

offentliggørelsen fastsætter Kommissionen 

alle foranstaltninger og praktiske 

bestemmelser, der er nødvendige for 

gennemførelsen af denne artikel, herunder 

foranstaltninger, der skal standardisere 

meddelelsen af oplysninger i henhold til 

stk. 5 i denne artikel, som led i proceduren 
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standardformular, der er omhandlet i 

artikel 20, stk. 5. 

for fastlæggelse af den standardformular, 

der er omhandlet i artikel 20, stk. 5, og 

oprettelsen af en offentlig central 

database, hvori alle afgørelser vil blive 

lagret og gjort tilgængelige. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  138 

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, 

Jonás Fernández, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 8 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

8. Medlemsstaterne kan i henhold til artikel 

5 anmode om yderligere oplysninger, 

herunder den fulde tekst til en 

forhåndsgodkendt grænseoverskridende 

afgørelse eller en forhåndsgodkendt 

prisfastsættelsesordning, fra den 

medlemsstat, som udstedte den. 

8. Medlemsstaterne – eller deres 

territoriale og administrative organer, 

herunder lokale myndigheder kan i givet 

fald i henhold til artikel 5 anmode om 

yderligere oplysninger, herunder den fulde 

tekst til en forhåndsgodkendt 

grænseoverskridende afgørelse eller en 

forhåndsgodkendt prisfastsættelsesordning, 

fra den medlemsstat, som udstedte den. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  139 

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker, Neena Gill, 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin 

Ivan, Evelyn Regner, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Der fastsættes en minimumssats for 

beskatning.  
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 DA 

Or. en 

 

Ændringsforslag  140 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 8 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 8a. Kommissionen skal foreslå en fælles 

EU-ramme, der fastsætter 

standardmæssige, proceduremæssige krav 

til skatteafgørelser, herunder: 

 1) forpligtelsen til at offentliggøre en 

anonymiseret og sammenfattende version 

af alle skatteafgørelser, der fuldt ud 

respekterer fortrolighedskrav 

 2) forpligtelsen til at offentliggøre 

kriterierne for at tildele, afvise og 

tilbagekalde skatteafgørelser 

 3) ligebehandling og adgang for alle 

skatteydere 

 5) kravet om, at mindst to embedsmænd 

(vist enten internt eller eksternt) giver 

deres godkendelse af beslutningerne om 

afgørelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  141 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 9 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. Medlemsstaterne giver på et tidligt 

tidspunkt meddelelse til Kommissionen 
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om enhver relevant ændring i deres 

praksis for skatteafgørelser (formaliteter 

med hensyn til anvendelse, 

beslutningsproces, etc.). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  142 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8a – stk. 9 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9b. Medlemsstaternes skattemyndigheder 

giver meddelelse til Kommissionen og 

andre medlemsstater om enhver relevant 

ændring i deres lovgivning om 

selskabsskat (indførelse af nye 

godtgørelser, lempelser, undtagelser, 

incitamenter eller lignende 

foranstaltninger, etc.), som kan have en 

indvirkning på deres effektive skattesats 

eller enhver anden medlemsstats 

skatteindtægter.  

Or. en 

Begrundelse 

Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen blev nedsat med henblik disse meddelelser, men den 

har vist sig at have sine begrænsninger. Kommissionen bør derfor udarbejde en mekanisme, 

som medlemsstaterne kan bruge til at meddele Kommissionen og andre medlemsstater enhver 

relevant ændring i deres lovgivning om selskabsskat, hvis den kan have en indvirkning på 

deres egne skattesatser og/eller en anden medlemsstats skatteindtægter. 

 

Ændringsforslag  143 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 
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 DA 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8b – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver 

medlemsstaterne årligt statistikker til 

Kommissionen over mængden af 

automatiske udvekslinger i henhold til 

artikel 8 og 8a og, i det omfang det er 

muligt, oplysninger om administrative og 

andre relevante omkostninger og fordele i 

forbindelse med de stedfundne 

udvekslinger og om mulige ændringer for 

såvel skattemyndighederne som for 

tredjeparter. 

1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver 

medlemsstaterne årligt statistikker til 

Kommissionen over mængden af 

automatiske udvekslinger om afgørelser i 

skattespørgsmål. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  144 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8b – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver 

medlemsstaterne årligt statistikker til 

Kommissionen over mængden af 

automatiske udvekslinger i henhold til 

artikel 8 og 8a og, i det omfang det er 

muligt, oplysninger om administrative og 

andre relevante omkostninger og fordele i 

forbindelse med de stedfundne 

udvekslinger og om mulige ændringer for 

såvel skattemyndighederne som for 

tredjeparter. 

1. Inden den 1. oktober 2017 indgiver 

medlemsstaterne årligt statistikker til 

Kommissionen over mængden af 

automatiske udvekslinger i henhold til 

artikel 8 og 8a, typen af de tildelte 

afgørelser og, i det omfang det er muligt, 

oplysninger om administrative og andre 

relevante omkostninger og fordele i 

forbindelse med de stedfundne 

udvekslinger og om mulige ændringer for 

såvel skattemyndighederne som for 

tredjeparter. 

Or. en 
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Ændringsforslag  145 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8b – stk. 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

2. Inden den 1. oktober 2018 aflægger 

Kommissionen en rapport med en oversigt 

over og en vurdering af de modtagne 

statistikker og oplysninger i henhold til 

stk. 1 i denne artikel med hensyn til 

spørgsmål vedrørende f.eks. de 

administrative og andre relevante 

omkostninger og fordele ved automatisk 

udveksling af oplysninger samt praktiske 

forhold i tilknytning hertil. Kommissionen 

forelægger eventuelt et forslag for Rådet 

om de kategorier af indkomst og kapital 

og/eller de betingelser, der er fastsat i 

artikel 8, stk. 1, herunder betingelsen om, 

at oplysninger om personer, der er 

hjemmehørende i andre medlemsstater, 

skal være tilgængelige. 

udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  146 

Anneliese Dodds, Hugues Bayet 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8b – stk. 2 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 2a. Inden den 1. oktober 2017 og derefter 

årligt offentliggør Kommissionen en 

anonymiseret oversigt over de vigtigste 

skatteafgørelser, som der er indgået aftale 

om det foregående år, baseret på 

informationer, der findes i det sikre 

centralregister. I den forbindelse skal 
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Kommissionen overholde bestemmelserne 

om fortrolighed, der er fastlagt i 

artikel 23a. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  147 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 9 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 3a) Artikel 9, stk. 1, ændres således: 

1. Den kompetente myndighed i hver 

medlemsstat meddeler de i artikel 1, stk. 1, 

omhandlede oplysninger til den 

kompetente myndighed i enhver anden 

berørt medlemsstat i ethvert af følgende 

tilfælde: 

1. Den kompetente myndighed i hver 

medlemsstat meddeler de i artikel 1, stk. 1, 

omhandlede oplysninger til den 

kompetente myndighed i enhver anden 

berørt medlemsstat og Kommissionen i 

ethvert af følgende tilfælde: 

Or. es 

 

Ændringsforslag  148 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 9 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 3b) Artikel 9, stk. 2, ændres således: 

2. Hver medlemsstats kompetente 

myndigheder kan ved spontan udveksling 

meddele de andre medlemsstaters 

kompetente myndigheder oplysninger, som 

de har kendskab til, og som kan være 

nyttige for de andre medlemsstaters 

kompetente myndigheder. 

2. Hver medlemsstats kompetente 

myndigheder kan ved spontan udveksling 

meddele de andre medlemsstaters 

kompetente myndigheder og 

Kommissionen oplysninger, som de har 

kendskab til, og som kan være nyttige for 

de andre medlemsstaters kompetente 
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myndigheder. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  149 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 14 – stk. 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

3. Hvis en medlemsstat gør brug af 

oplysninger, der meddeles af en anden 

medlemsstat i henhold til artikel 8a, sender 

den feedback herom til den kompetente 

myndighed, der har leveret oplysningerne, 

så hurtigt som muligt og senest tre 

måneder, efter at resultatet af anvendelsen 

af de ønskede oplysninger er kendt, 

undtagen hvis der allerede er givet 

feedback i medfør af stk. 1 i nærværende 

artikel. Kommissionen fastsætter de 

nærmere bestemmelser i overensstemmelse 

med proceduren i artikel 26, stk. 2. 

3. Hvis en medlemsstat gør brug af 

oplysninger, der meddeles af en anden 

medlemsstat i henhold til artikel 8a, sender 

den feedback herom til Kommissionen og 

den kompetente myndighed, der har leveret 

oplysningerne, så hurtigt som muligt og 

senest tre måneder, efter at resultatet af 

anvendelsen af de ønskede oplysninger er 

kendt, undtagen hvis der allerede er givet 

feedback i medfør af stk. 1 i nærværende 

artikel. Kommissionen fastsætter de 

nærmere bestemmelser i overensstemmelse 

med proceduren i artikel 26, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  150 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 16 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 4a) Artikel 16, stk. 1, ændres således: 

1. Oplysninger, der under en eller anden 

form videregives mellem medlemsstater i 

medfør af dette direktiv, er omfattet af 

1. Oplysninger, der under en eller anden 

form videregives mellem medlemsstater i 

medfør af dette direktiv, kan blive 
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tavshedspligt og nyder samme beskyttelse 

som den, der gælder for tilsvarende 

oplysninger i henhold til lovgivningen i 

den medlemsstat, der modtager dem. 

Sådanne oplysninger kan anvendes til 

administration og håndhævelse af 

medlemsstaternes nationale love 

vedrørende de skatter, der er nævnt i artikel 

2.  

behandlet som fortrolige, hvis dette 

kræves for tilsvarende oplysninger i 

henhold til lovgivningen i den 

medlemsstat, der modtager dem. Sådanne 

oplysninger kan anvendes til 

administration og håndhævelse af 

medlemsstaternes nationale love 

vedrørende de skatter, der er nævnt i artikel 

2.  

Or. es 

 

Ændringsforslag  151 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 b (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 16 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 4b) Artikel 16, stk. 1, ændres således: 

2. Med tilladelse fra den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, der 

videregiver oplysninger i henhold til dette 

direktiv, og kun i det omfang, dette er 

tilladt i henhold til lovgivningen i den 

medlemsstat, hvor den myndighed, der 

modtager oplysninger, er hjemmehørende, 

kan oplysninger og dokumenter, der 

modtages i henhold til dette direktiv, 

anvendes til andre formål end dem, der er 

nævnt i stk. 1. En sådan tilladelse gives, 

hvis oplysningerne kan anvendes til 

lignende formål i den medlemsstat, hvor 

den kompetente myndighed, der 

videregiver oplysningerne, er 

hjemmehørende. 

2. En sådan tilladelse gives, hvis 

oplysningerne kan anvendes til lignende 

formål i den medlemsstat, hvor den 

kompetente myndighed, der videregiver 

oplysningerne, er hjemmehørende. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  152 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 c (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 16 – stk. 3 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 4c) Artikel 16, stk. 3, ændres således: 

3. Når den kompetente myndighed i en 

medlemsstat finder, at oplysninger, den har 

modtaget fra den kompetente myndighed i 

en anden medlemsstat, kan være til nytte til 

de formål, der er nævnt i stk. 1, for den 

kompetente myndighed i en tredje 

medlemsstat, kan den videregive disse 

oplysninger til den sidstnævnte kompetente 

myndighed, forudsat at videregivelsen sker 

i overensstemmelse med de regler og 

procedurer, der er fastsat i dette direktiv. 

Den underretter den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, som 

oplysningerne hidrører fra, om sin hensigt 

om at meddele en tredje medlemsstat disse 

oplysninger. Den medlemsstat, som 

oplysningerne hidrører fra, kan modsætte 

sig dette inden ti arbejdsdage fra 

modtagelsen af underretningen fra den 

medlemsstat, der ønsker at meddele 

oplysningerne. 

3. Når den kompetente myndighed i en 

medlemsstat finder, at oplysninger, den har 

modtaget fra den kompetente myndighed i 

en anden medlemsstat, kan være til nytte til 

de formål, der er nævnt i stk. 1, for den 

kompetente myndighed i en tredje 

medlemsstat, kan den videregive disse 

oplysninger til den sidstnævnte kompetente 

myndighed, forudsat at videregivelsen sker 

i overensstemmelse med de regler og 

procedurer, der er fastsat i dette direktiv. 

Den underretter den kompetente 

myndighed i den medlemsstat, som 

oplysningerne hidrører fra, om sin hensigt 

om at meddele en tredje medlemsstat disse 

oplysninger.  

Or. es 

 

Ændringsforslag  153 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 d (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 17 – stk. 2, 3, 4 og 5 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 5d) I artikel 17 udgår stk. 2, 3, 4 og 5. 

2. Dette direktiv forpligter ikke en 

bistandssøgt medlemsstat til at foretage 

udgår 
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undersøgelser eller meddele oplysninger, 

hvis det ville være i strid med dens 

lovgivning at foretage sådanne 

undersøgelser eller indhente de 

efterspurgte oplysninger til eget brug. 

3. Den bistandssøgte medlemsstats 

kompetente myndighed kan afslå at 

meddele oplysninger, når den 

bistandssøgende medlemsstat af retlige 

grunde ikke er i stand til at stille 

tilsvarende oplysninger til rådighed. 

 

4. Meddelelse af oplysninger kan afslås, 

hvis det vil føre til videregivelse af en 

erhvervsmæssig, industriel eller faglig 

hemmelighed, en fremstillingsmetode 

eller oplysninger, hvis videregivelse ville 

stride mod almene interesser. 

 

5. Den bistandssøgte myndighed 

underretter den bistandssøgende 

myndighed om grunden til, at 

anmodningen om oplysninger ikke kan 

imødekommes. 

 

Or. es 

 

Ændringsforslag  154 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 e (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 18 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 4e) Artikel 18, stk. 1, ændres således: 

1. Hvis en medlemsstat anmoder om 

oplysninger i henhold til dette direktiv, 

træffer den bistandssøgte medlemsstat 

foranstaltninger til at indhente de ønskede 

oplysninger, selv om denne medlemsstat 

ikke måtte have behov for disse 

oplysninger til egne skattemæssige formål. 

Denne forpligtelse berører ikke 

bestemmelserne i artikel 17, stk. 2, 3 og 4, 

1. Hvis en medlemsstat anmoder om 

oplysninger i henhold til dette direktiv, 

træffer den bistandssøgte medlemsstat 

foranstaltninger til at indhente de ønskede 

oplysninger, selv om denne medlemsstat 

ikke måtte have behov for disse 

oplysninger til egne skattemæssige formål. 

Denne forpligtelse kan under ingen 

omstændigheder fortolkes, således at de 
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der under ingen omstændigheder kan 

fortolkes således, at de gør det muligt for 

en bistandssøgt medlemsstat at nægte at 

levere oplysninger, udelukkende fordi den 

ikke har nogen national interesse i disse 

oplysninger. 

gør det muligt for en bistandssøgt 

medlemsstat at nægte at levere 

oplysninger, udelukkende fordi den ikke 

har nogen national interesse i disse 

oplysninger. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  155 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 f (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 18 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 4f) Artikel 18, stk. 2, ændres således: 

2. Artikel 17, stk. 2 og 4, kan under ingen 

omstændigheder fortolkes således, at de 

gør det muligt for en bistandssøgt 

myndighed i en medlemsstat at afslå at 

levere oplysninger, udelukkende fordi 

oplysningerne skal indhentes hos en bank, 

en anden finansiel institution, en forvalter 

eller en person, der handler som 

repræsentant eller betroet person, eller 

fordi oplysningerne vedrører en persons 

ejerskabsinteresser. 

2. Artikel 17 kan under ingen 

omstændigheder fortolkes, således at de 

gør det muligt for en bistandssøgt 

myndighed i en medlemsstat at afslå at 

levere oplysninger, udelukkende fordi 

oplysningerne skal indhentes hos en bank, 

en anden finansiel institution, en forvalter 

eller en person, der handler som 

repræsentant eller betroet person, eller 

fordi oplysningerne vedrører en persons 

ejerskabsinteresser. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  156 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 g (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 18 – stk. 3 
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 4g) Artikel 18, stk. 3, ændres således: 

3. Uanset stk. 2 kan en medlemsstat nægte 

at videregive de anmodede oplysninger, 

hvis sådanne oplysninger vedrører 

beskatningsperioder, der går forud for den 

1. januar 2011, og hvis videregivelsen af 

sådanne oplysninger kunne have været 

nægtet på grundlag af artikel 8, stk. 1, i 

direktiv 77/799/EØF, såfremt der var 

blevet anmodet herom inden den 11. marts 

2011. 

3. En medlemsstat kan imidlertid nægte at 

videregive de anmodede oplysninger, hvis 

sådanne oplysninger vedrører 

beskatningsperioder, der går forud for den 

1. januar 2011, og hvis videregivelsen af 

sådanne oplysninger kunne have været 

nægtet på grundlag af artikel 8, stk. 1, i 

direktiv 77/799/EØF, såfremt der var 

blevet anmodet herom inden den 11. marts 

2011. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  157 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Jakob von 

Weizsäcker, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian 

Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 20 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Den automatiske udveksling af 

oplysninger om forhåndsgodkendte 

grænseoverskridende afgørelser og 

forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger i medfør af 

artikel 8a foretages ved hjælp af en 

standardformular, når denne formular er 

blevet vedtaget af Kommissionen efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2. 

5. Den automatiske udveksling af 

oplysninger om forhåndsgodkendte 

afgørelser og forhåndsgodkendte 

prisfastsættelsesordninger i medfør af 

artikel 8a foretages ved hjælp af en 

standardformular, når denne formular er 

blevet vedtaget af Kommissionen efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  158 

Peter Simon 
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Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5) Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

5) Kommissionen udvikler inden den 31. 

december 2016 et sikkert centralregister, 

hvor oplysninger, der skal meddeles inden 

for rammerne af artikel 8a i dette direktiv, 

kan indføres med henblik på den 

automatiske udveksling, der er omhandlet i 

stk. 1 og 2 i artikel 8a. Medlemsstaterne er 

forpligtet til at stille de udvekslede 

oplysninger, der skal lagres i dette 

register, til rådighed. Kommissionen har 

adgang til de oplysninger, der indføres i 

dette register. Kommissionen vedtager de 

nødvendige praktiske bestemmelser efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2. Desuden 

har alle personer eller organisationer, der 

kan påvise en berettiget interesse, adgang 

til de indsamlede oplysninger. 

Or. de 

Ændringsforslag  159 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 
 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

5. Kommissionen udvikler inden december 

2016 et sikkert centralregister, hvor 

oplysninger, der skal meddeles inden for 

rammerne af artikel 8a i dette direktiv, kan 

indføres med henblik på den automatiske 

udveksling, der er omhandlet i stk. 1 og 2 i 

artikel 8a. Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register og 

skal sikre offentlighedens adgang til de 

oplysninger, der er lagret i registret. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 



 

AM\1074108DA.doc 77/87 PE565.165v02-00 

 DA 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  160 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

5. Kommissionen udvikler et offentligt 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, skal indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a og vil 

blive gjort tilgængeligt for offentligheden. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  161 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Neena Gill, Jonás Fernández, 

Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

5. Kommissionen udvikler senest den 31. 

december 2016 et sikkert centralregister, 

hvor oplysninger, der skal meddeles inden 
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i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

for rammerne af artikel 8a i dette direktiv, 

skal indføres med henblik på den 

automatiske udveksling, der er omhandlet i 

stk. 1 og 2 i artikel 8a. Kommissionen har 

adgang til de oplysninger, der indføres i 

dette register. Kommissionen vedtager de 

nødvendige praktiske bestemmelser efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  162 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – stk. 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

5. Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

5. Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8 

og 8a i dette direktiv, kan indføres med 

henblik på den automatiske udveksling, der 

er omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  163 

Petr Ježek, Sylvie Goulard 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 21 – stk. 5 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 5. Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen har adgang til de 

oplysninger, der indføres i dette register. 

Kommissionen vedtager de nødvendige 

praktiske bestemmelser efter proceduren i 

artikel 26, stk. 2. 

Kommissionen udvikler et sikkert 

centralregister, hvor oplysninger, der skal 

meddeles inden for rammerne af artikel 8a 

i dette direktiv, kan indføres med henblik 

på den automatiske udveksling, der er 

omhandlet i stk. 1 og 2 i artikel 8a. 

Kommissionen og medlemsstaterne har 

adgang til de oplysninger, der indføres i 

dette register. Kommissionen vedtager de 

nødvendige praktiske bestemmelser efter 

proceduren i artikel 26, stk. 2." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  164 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra -a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23 – stk. 2 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 -a) Artikel 23, stk. 2, ændres således: 

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 

en årlig vurdering af, om den automatiske 

udveksling af oplysninger som omhandlet i 

artikel 8 og artikel 8a er effektiv, og af de 

opnåede konkrete resultater. 

Kommissionen fastsætter efter proceduren 

i artikel 26, stk. 2, i hvilken form og efter 

hvilke retningslinjer denne årlige 

evaluering skal fremsendes. 

2. Medlemsstaterne sender Kommissionen 

en årlig vurdering af, om den automatiske 

udveksling af oplysninger som omhandlet i 

artikel 8 og artikel 8a er effektiv, og af de 

opnåede konkrete resultater. 

Kommissionen fastsætter efter proceduren 

i artikel 26, stk. 2, i hvilken form og efter 

hvilke retningslinjer denne årlige 

evaluering skal fremsendes i forbindelse 

med bekæmpelse af skatteunddragelse, 

skattesvig og skatteundgåelse. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  165 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 
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DA 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra aa (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23 – stk. 5 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 aa) Artikel 23, stk. 5, udgår. 

5. Oplysninger, der videregives til 

Kommissionen i medfør af stk. 2, 3 og 4, 

skal behandles fortroligt af 

Kommissionen i overensstemmelse med de 

bestemmelser, der gælder for Unionens 

myndigheder. 

udgår 

Or. es 

 

Ændringsforslag  166 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra ab (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23 – stk. 6 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 ab) Artikel 23, stk. 6, ændres således: 

6. Oplysninger, der videregives til 

Kommissionen af en medlemsstat i medfør 

af stk. 2, 3 og 4, og enhver rapport eller 

ethvert dokument, som Kommissionen 

udarbejder under anvendelse af sådanne 

oplysninger, kan videresendes til andre 

medlemsstater. Sådanne oplysninger er 

omfattet af tavshedspligt og nyder samme 

beskyttelse som den, der gælder for 

tilsvarende oplysninger i henhold til 

lovgivningen i den medlemsstat, der 

modtager dem. 

6. Oplysninger, der videregives til 

Kommissionen af en medlemsstat i medfør 

af stk. 2, 3 og 4, og enhver rapport eller 

ethvert dokument, som Kommissionen 

udarbejder under anvendelse af sådanne 

oplysninger, kan videresendes til andre 

medlemsstater. 

Or. es 
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Ændringsforslag  167 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7 – litra ba (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23 – stk. 6 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 ba) I artikel 23 indsættes følgende stykke: 

 6a. Den bistandssøgende myndighed i 

medlemsstaterne sender Kommissionen en 

rapport med resultatet af undersøgelsen, 

når sagen afsluttes. Kommissionen 

opfører disse rapporter i en database og 

udarbejder en liste over personer, der har 

begået grænseoverskridende 

skatteunddragelse og skatteundgåelse, når 

sagen fører til, at den fysiske eller 

juridiske person, som er omfattet af 

undersøgelsen eller den automatiske 

udveksling af oplysninger, pålægges en 

administrativ eller strafferetlig sanktion. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  168 

Sander Loones 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2011/16/EU  

Artikel 23a – stk. 1  

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen i medfør af dette direktiv, 

behandles fortroligt af Kommissionen i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der gælder for Unionens myndigheder. 

1. Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen i medfør af dette direktiv, 

behandles fortroligt af Kommissionen i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der gælder for Unionens myndigheder, og 

må ikke anvendes til andre formål end 

dem, der er nødvendige for at fastslå, om, 

og i hvilken udstrækning, 

medlemsstaterne efterkommer dette 
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direktiv. 

Or. en 

Begrundelse 

Europa-Kommissionen er ikke en skattemyndighed og kan derfor kun bruge oplysningerne til 

at overvåge og vurdere den effektive anvendelse af dette direktiv. 

 

Ændringsforslag  169 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – stk. 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1. Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen i medfør af dette direktiv, 

behandles fortroligt af Kommissionen i 

overensstemmelse med de bestemmelser, 

der gælder for Unionens myndigheder. 

1. Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen i medfør af dette direktiv, 

offentliggøres af Kommissionen og 

medlemsstaterne, der i overensstemmelse 

med de bestemmelser, der gælder for 

Unionens myndigheder, meddeler disse 

oplysninger senest et år efter, at 

afgørelsen er blevet udstedt. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  170 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen af en medlemsstat i medfør 

af artikel 23, og enhver rapport eller 

Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen af en EU- eller EØS-

medlemsstat i medfør af artikel 23, og 
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ethvert dokument, som Kommissionen 

udarbejder under anvendelse af sådanne 

oplysninger, kan videresendes til andre 

medlemsstater. Sådanne oplysninger er 

omfattet af tavshedspligt og nyder samme 

beskyttelse som den, der gælder for 

tilsvarende oplysninger i henhold til 

lovgivningen i den medlemsstat, der 

modtager dem. 

enhver rapport eller ethvert dokument, som 

Kommissionen udarbejder under 

anvendelse af sådanne oplysninger, kan 

videresendes til andre EU-medlemsstater 

(og i tilfælde af gensidighed også EØS-

medlemsstater). Sådanne oplysninger er 

omfattet af tavshedspligt og nyder samme 

beskyttelse som den, der gælder for 

tilsvarende oplysninger i henhold til 

lovgivningen i den EU-medlemsstat (og i 

tilfælde af gensidighed også den EØS-

medlemsstat), der modtager dem. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  171 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen af en medlemsstat i medfør 

af artikel 23, og enhver rapport eller 

ethvert dokument, som Kommissionen 

udarbejder under anvendelse af sådanne 

oplysninger, kan videresendes til andre 

medlemsstater. Sådanne oplysninger er 

omfattet af tavshedspligt og nyder samme 

beskyttelse som den, der gælder for 

tilsvarende oplysninger i henhold til 

lovgivningen i den medlemsstat, der 

modtager dem. 

Oplysninger, der meddeles til 

Kommissionen af en medlemsstat i medfør 

af artikel 23, og enhver rapport eller 

ethvert dokument, som Kommissionen 

udarbejder under anvendelse af sådanne 

oplysninger, kan videresendes til andre 

medlemsstater. Sådanne oplysninger nyder 

samme beskyttelse som den, der gælder for 

tilsvarende oplysninger i henhold til 

lovgivningen i den medlemsstat, der 

modtager dem. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  172 

Bernd Lucke 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 
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DA 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23a – stk. 2 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Rapporter og dokumenter udarbejdet af 

Kommissionen som omhandlet i første 

afsnit må kun anvendes af 

medlemsstaterne til analyseformål, men 

må ikke offentliggøres eller gøres 

tilgængelige for andre personer eller 

organer uden Kommissionens udtrykkelige 

samtykke. 

Rapporter og dokumenter udarbejdet af 

Kommissionen som omhandlet i første 

afsnit må kun anvendes af EU- eller EØS-

medlemsstaterne til analyseformål, men 

må ikke offentliggøres eller gøres 

tilgængelige for andre personer eller 

organer uden Kommissionens udtrykkelige 

samtykke. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  173 

Hugues Bayet, Emmanuel Maurel, Peter Simon, Neena Gill, Jonás Fernández, Ramón 

Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Anneliese Dodds, Elisa 

Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 23b 

 Kommissionen skal undersøge alle 

sanktioner, der skal indføres i tilfælde af 

afvisning eller udeladelse af udveksling af 

oplysninger." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  174 

Hugues Bayet, Anneliese Dodds, Emmanuel Maurel, Neena Gill, Jonás Fernández, 

Ramón Jáuregui Atondo, Doru-Claudian Frunzulică, Cătălin Sorin Ivan, Elisa Ferreira 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 b (nyt) 
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Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 23 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 23c 

 Kommissionen bør tilpasse og udvide 

arbejdsmetoderne og de fastsatte kriterier 

i adfærdskodeksen for at bekæmpe nye 

former for skadelig skattepraksis under de 

nuværende økonomiske vilkår."  

Or. en 

 

Ændringsforslag  175 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8 c (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 24 – stk. 1 

 

Nuværende ordlyd Ændringsforslag 

 8c) Artikel 24, stk. 1, ændres således: 

1. Når den kompetente myndighed i en 

medlemsstat fra et tredjeland modtager 

oplysninger, som kan forudses at være 

relevante for administrationen og 

håndhævelsen af de nationale love i den 

pågældende medlemsstat vedrørende de i 

artikel 2 omhandlede skatter, kan denne 

myndighed, i det omfang det tillades i 

medfør af en aftale med det pågældende 

tredjeland, videresende oplysningerne til de 

kompetente myndigheder i medlemsstater, 

der kan have gavn af disse oplysninger, og 

til enhver bistandssøgende myndighed. 

1. Når den kompetente myndighed i en 

medlemsstat fra et tredjeland modtager 

oplysninger, som kan forudses at være 

relevante for administrationen og 

håndhævelsen af de nationale love i den 

pågældende medlemsstat vedrørende de i 

artikel 2 omhandlede skatter, kan denne 

myndighed, i det omfang det tillades i 

medfør af en aftale med det pågældende 

tredjeland, videresende oplysningerne til de 

kompetente myndigheder i medlemsstater, 

der kan have gavn af disse oplysninger, og 

til enhver bistandssøgende myndighed og 

til Kommissionen. 

Or. es 

Ændringsforslag  176 

Marisa Matias, Fabio De Masi, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Miguel Viegas 
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DA 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 27 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 9a. Artikel 27 ændres som følger: 

 Rapport 

 Hvert tredje år efter ikrafttrædelsen 

forelægger Kommissionen Europa-

Parlamentet og Rådet en rapport om 

anvendelsen af dette direktiv. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  177 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 31. december 2015 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De meddeler straks 

Kommissionen teksten til disse love og 

bestemmelser. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 31. december 2016 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De meddeler straks 

Kommissionen teksten til disse love og 

bestemmelser. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  178 

Dariusz Rosati 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De anvender disse love og bestemmelser De anvender disse love og bestemmelser 
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fra den 1. januar 2016. fra den 1. januar 2017. 

Or. en 

 


