
 

PR\1103828DA.docx  PE589.168v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

Europa-Parlamentet 
2014-2019  

 

Økonomi- og Valutaudvalget 
 

2016/0209(CNS) 

12.9.2016 

* 
UDKAST TIL BETÆNKNING 

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt 

angår skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til 

hvidvaskreguleringen  

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)) 

Økonomi- og Valutaudvalget 

Ordfører: Emmanuel Maurel 

 



 

PE589.168v01-00 2/9 PR\1103828DA.docx 

DA 

 

PR_CNS_LegAct_am 

 

 

Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 

 *** Godkendelsesprocedure 

 ***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling) 

 ***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling) 

 ***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling) 

 

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

retsakt) 

 

 

 

 

 

Ændringsforslag til et udkast til retsakt 

Ændringsforslag fra Parlamentet opstillet i to kolonner 

 

Tekst, der udgår, er markeret med fede typer og kursiv i venstre kolonne. 

Tekst, der udskiftes, er markeret med fede typer og kursiv i begge kolonner. 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv i højre kolonne. 

 

Den første og den anden linje i informationsblokken til hvert ændringsforslag 

angiver den relevante passage i det pågældende udkast til retsakt. Hvis et 

ændringsforslag angår en eksisterende retsakt, som udkastet til retsakt har til 

formål at ændre, indeholder informationsblokken tillige en tredje og en fjerde 

linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken bestemmelse 

heri der er berørt. 

 

Ændringsforslag fra Parlamentet i form af en konsolideret tekst 

 

Ny tekst er markeret med fede typer og kursiv. Tekst, som er bortfaldet, 

markeres med symbolet ▌eller med overstregning. Ved udskiftninger 

markeres den nye tekst med fede typer og kursiv, og den udskiftede tekst 

slettes eller overstreges. 

Som en undtagelse bliver rent tekniske justeringer, der er foretaget af de 

berørte tjenestegrene med henblik på udarbejdelsen af den endelige tekst, 

ikke markeret. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for så vidt angår 

skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet i henhold til 

hvidvaskreguleringen  

(COM(2016)0452 – C8-0333/2016 – 2016/0209(CNS)) 

(Særlig lovgivningsprocedure – høring) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2016)0452), 

– der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0333/2016), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 59, 

– der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0000/2016), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 

293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde; 

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

Parlamentet har godkendt; 

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

væsentlig grad; 

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

til de nationale parlamenter. 
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Ændringsforslag  1 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (3a) Skandalen med Panamapapirerne 

har bekræftet, at der er et afgørende 

behov for større skattemæssig 

gennemsigtighed og tættere koordinering 

mellem jurisdiktioner.  

Or. fr 

 

Ændringsforslag  2 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 b (ny) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

  (3b) Obligatorisk automatisk 

udveksling af skatteoplysninger er 

anerkendt internationalt, på G20, OECD 

og på EU-plan, som det mest effektive 

instrument til at sikre international 

gennemsigtighed i forbindelse med 

beskatning. I sin meddelelse til Europa-

Parlamentet og Rådet af 5. juli 2016 om 

yderligere foranstaltninger for at øge 

gennemsigtigheden på skatteområdet og 

bekæmpe skatteunddragelse og 

skatteundgåelse1a anfører Kommissionen, 

at der er "vægtige argumenter for at 

udvide det administrative samarbejde 

mellem skattemyndighederne endnu mere, 

så det også omfatter oplysninger om reelle 

ejere", og at "automatisk udveksling af 

oplysninger om de reelle ejere kunne [...] 

integreres i de bindende regler for 

gennemsigtighed på skatteområdet, der 

allerede findes i EU". Endelig har alle 

medlemsstaterne allerede deltaget i et 
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pilotprojekt om udveksling af oplysninger 

om reelle ejere af selskaber og truster. 

 _____________ 

 1a COM(2016)0451 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  3 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(4) For at skattemyndighederne kan 

varetage deres opgaver med overvågning af 

efterlevelsen af direktiv 2011/16/EU er det 

derfor nødvendigt at sikre, at 

skattemyndighederne har adgang til de 

oplysninger, procedurer, dokumenter og 

mekanismer, der er fastlagt i reglerne om 

bekæmpelse af hvidvask. 

(4) For at skattemyndighederne kan 

varetage deres opgaver med overvågning af 

efterlevelsen af direktiv 2011/16/EU er det 

derfor nødvendigt at sikre, at 

skattemyndighederne har adgang til de 

oplysninger, procedurer, dokumenter og 

mekanismer, der er fastlagt i reglerne om 

bekæmpelse af hvidvask, og at medtage 

disse oplysninger, hvor det er relevant, i 

den automatiske udveksling af 

oplysninger mellem medlemsstaterne. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  4 

Forslag til direktiv 

Betragtning 7 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(7) De finansielle institutter er allerede 

begyndt at efterleve de kundelegitimations- 

og due diligence-forpligtelser, som direktiv 

2011/16/EU pålægger dem, og de første 

udvekslinger ventes afsluttet i september 

2017. For at undgå forsinkelser i den 

effektive overvågning af direktivets 

(7) De finansielle institutter er allerede 

begyndt at efterleve de kundelegitimations- 

og due diligence-forpligtelser, som direktiv 

2011/16/EU pålægger dem, og de første 

udvekslinger ventes afsluttet i september 

2017. For at undgå forsinkelser i den 

effektive overvågning af direktivets 
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gennemførelse bør dette ændringsdirektiv 

træde i kraft og omsættes i national ret 

inden den 1. januar 2017. 

gennemførelse bør dette ændringsdirektiv 

træde i kraft og omsættes i national ret 

inden den 1. januar 2018. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  5 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. -1 (nyt) 

Direktiv 2011/16/EF 

Artikel 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Følgende artikel indsættes: 

 ”Artikel 8a 

 Skattemyndighederne i hver enkelt 

medlemsstat skal, senest seks måneder 

efter deres indsamling, automatisk 

udveksle de dokumenter og oplysninger, 

der henvises til i dette direktivs artikel 22, 

med enhver anden medlemsstat, hvis den 

reelle ejer af en virksomhed, eller, i 

tilfælde af et administrationsselskab/en 

trust, stifteren, en af bestyrerne/trustees, 

protektorens (hvis det er relevant), en 

begunstiget eller enhver anden person, 

som udøver reel kontrol over 

administrationsselskabet/trusten, eller 

indehaveren af en konto i henhold til 

artikel 32a direktiv (EU) 2015/849 er 

skattepligtig i denne medlemsstat.” 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  6 

Forslag til direktiv 

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

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. 

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 

senest den 31. december 2017 de love og 

administrative bestemmelser, der er 

nødvendige for at efterkomme dette 

direktiv. De meddeler straks 

Kommissionen teksten til disse love og 

bestemmelser. 

Or. fr 

 

Ændringsforslag  7 

Forslag til direktiv 

 Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 

januar 2017. 

De anvender disse bestemmelser fra den 1. 

januar 2018. 

Or. fr 

 

 

 

 

 


