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Ændringsforslag  8 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til protokol (nr. 1) i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om de nationale 

parlamenters rolle i Den Europæiske 

Union, 

Or. el 

 

Ændringsforslag  9 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Henvisning 1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 under henvisning til protokol (nr. 2) i 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde om anvendelse af 

nærhedsprincippet og 

proportionalitetsprincippet, 

Or. el 

 

Ændringsforslag  10 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning -1 (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1) Den seneste tids skatteskandaler 

("EuroLeaks", "Panama Papers " og 

"Bahamas Leaks") har afsløret en liste 

over selskaber og enkeltpersoner, der har 
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brugt eller fortsat bruger skattely, 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner og 

jurisdiktioner med skatteordninger, som i 

høj grad tilgodeser multinationale 

selskaber og meget velhavende 

enkeltpersoner for at opnå økonomiske 

fordele, har adgang til tvivlsomme og i 

mange tilfælde kriminelle kilder til eller 

destinationer for midler og undgår at 

betale de skyldige skatter. Denne situation 

kræver resolutte foranstaltninger, som 

ikke blot er overfladiske, men som 

tilstræber at bekæmpe alle ordninger, der 

gør det muligt for dem, der har den største 

formue og de fleste ressourcer, at omgå 

både loven og deres skattemæssige 

forpligtelser over for deres lande og 

lokalsamfund. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  11 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning -1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1a) Den rolle, som platforme, konti og 

selskaber, der er baseret i skattely og 

usamarbejdsvillige jurisdiktioner, spiller, 

har vist sig som fællesnævner i en lang 

række operationer, der generelt er blevet 

afsløret ved efterfølgende kontroller, og 

som dækker over skattesvig, 

skatteunddragelse og hvidvask. Alene 

denne kendsgerning bør frembringe 

politiske og diplomatiske foranstaltninger 

med det mål at fjerne offshore-centre i 

hele verden. 

Or. pt 
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Ændringsforslag  12 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning -1 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (-1b) Indtil dette mål er nået, er det 

nødvendigt at træffe lovgivningsmæssige 

foranstaltninger for at styrke kontrollen 

og de forebyggende foranstaltninger, der 

står til rådighed for skattemyndighederne, 

de retlige myndigheder og 

finansmyndighederne, og som er beregnet 

til at forebygge, afsløre og bekæmpe alle 

former for kriminel praksis såsom 

hvidvask. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  13 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Rådets direktiv 2011/16/EU11 som 

ændret ved direktiv 2014/107/EU12 fandt 

fra og med 1. januar 2016 anvendelse i 27 

medlemsstater og vil fra 1. januar 2017 

også gælde for Østrig. Med dette direktiv 

implementeres den globale standard for 

automatisk udveksling af oplysninger om 

finansielle konti på skatteområdet ("den 

globale standard") i EU. Det sikrer dermed, 

at oplysninger om indehaverne af 

finansielle konti indberettes til den 

medlemsstat, hvor kontohaveren er 

hjemmehørende. 

(1) Rådets direktiv 2011/16/EU11 som 

ændret ved direktiv 2014/107/EU12 fandt 

fra og med 1. januar 2016 anvendelse i 27 

medlemsstater og vil fra 1. januar 2017 

også gælde for Østrig. Med dette direktiv 

implementeres den globale standard for 

automatisk udveksling af oplysninger om 

finansielle konti på skatteområdet ("den 

globale standard") i EU. Det sikrer dermed, 

at oplysninger om indehaverne af 

finansielle konti indberettes til den 

medlemsstat, hvor kontohaveren er 

hjemmehørende, med det mål at bekæmpe 

skatteunddragelse, skatteundgåelse og 

aggressiv skatteplanlægning. 

__________________ __________________ 

11 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 11 Rådets direktiv 2011/16/EU af 15. 



 

PE592.157v01-00 6/29 AM\1106584DA.docx 

DA 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

februar 2011 om administrativt samarbejde 

på beskatningsområdet og om ophævelse af 

direktiv 77/799/EØF (EUT L 64 af 

11.3.2011, s. 1). 

12 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. 

december 2014 om ændring af direktiv 

2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet (EUT L 359 af 

16.12.2014, s. 1). 

12 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. 

december 2014 om ændring af direktiv 

2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet (EUT L 359 af 

16.12.2014, s. 1). 

Or. el 

 

Ændringsforslag  14 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(1) Rådets direktiv 2011/16/EU11 som 

ændret ved direktiv 2014/107/EU12 fandt 

fra og med 1. januar 2016 anvendelse i 27 

medlemsstater og vil fra 1. januar 2017 

også gælde for Østrig. Med dette direktiv 

implementeres den globale standard for 

automatisk udveksling af oplysninger om 

finansielle konti på skatteområdet ("den 

globale standard") i EU. Det sikrer 

dermed, at oplysninger om indehaverne af 

finansielle konti indberettes til den 

medlemsstat, hvor kontohaveren er 

hjemmehørende. 

(1) Rådets direktiv 2011/16/EU11 som 

ændret ved direktiv 2014/107/EU12 fandt 

fra og med 1. januar 2016 anvendelse i 27 

medlemsstater og vil fra 1. januar 2017 

også gælde for Østrig. Med dette direktiv 

implementeres den globale standard for 

automatisk udveksling af oplysninger om 

finansielle konti på skatteområdet ("den 

globale standard") i EU. Det øger dermed 

mængden af oplysninger om indehaverne 

af finansielle konti, der indberettes til den 

medlemsstat, hvor kontohaveren er 

hjemmehørende. 

__________________ __________________ 

11 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). 

11 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). 

12 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. 

december 2014 om ændring af direktiv 

2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet (EUT L 359 af 

12 Rådets direktiv 2014/107/EU af 9. 

december 2014 om ændring af direktiv 

2011/16/EU for så vidt angår obligatorisk 

automatisk udveksling af oplysninger på 

beskatningsområdet (EUT L 359 af 
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16.12.2014, s. 1). 16.12.2014, s. 1). 

Or. en 

 

Ændringsforslag  15 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Rådets direktiv 2011/16/EU er 

stadig karakteriseret ved adskillige 

smuthuller, der bruges af eksperter inden 

for skatteundgåelse til at omgå den 

automatiske udveksling af oplysninger og 

undergraver derfor dets effektive 

virkning. For at kunne forhindre, at de 

bruges til at undgå indberetning som et 

resultat af en situation, hvor 

kapitalforvaltning og egentligt ejerskab er 

placeret i den samme jurisdiktion, bør 

enheder, der er ubeskattede og 

ukontrollerede, ikke anses som 

investeringsheder. Desuden bør et EU-

finansieringsinstitut overvejes som den 

regnskabspligtige enhed for et 

forvaltningsinstitut med en udenlandsk 

konto for at forhindre omgåelsen af 

rapportering ved, at klienters aktiver 

placeres i en udenlandsk 

forvaltningsinstitution. For at undgå 

udnyttelsen af "kunstige" skattemæssige 

bopælsattester, der er lettilgængelige i 

lande som Panama, Gibraltar og 

Bahamas, og som derved omgår 

indberetning til EU-myndigheden, bør 

ethvert bopælssted i EU inden for de 

sidste 10 år anses som en indikation på 

nuværende bopæl. En skatteligningsattest 

bør anvendes til at fastslå den faktiske 

bopæl. For at undgå at sælge nyligt 

oprettede forsikringer tilknyttet 

investeringer, som ikke er af kontantværdi 

og derved giver mulighed for omgåelse af 
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indberetningskravet, bør EU-lovgivningen 

indeholde bestemmelser om, at sådanne 

instrumenter behandles som 

kontantværdi-policer. Den undtagelse, der 

tillader ikke at indberette udenlandske 

agenters salg af forsikringer til personer 

med bopæl i Unionen, bør afskaffes. 

Trustfonde, der ejer virksomheder, bør 

anses som en regnskabspligtig enhed, 

hvor de i øjeblikket falder ind under 

kategorien af aktive ikkefinansielle 

enheder, som er fritaget for indberetning. 

For at forhindre anvendelsen af lån, der 

ikke tilbagebetales, som en måde at 

omfordele udbytte og investeringsafkast 

på, bør kreditrenter, ligesom egenkapital 

og gæld, skulle indberettes. Muligheden 

af at udnytte de nuværende bestemmelser, 

der undtager nyligt oprettede enheder, 

som udelukkende fremsætter intentionen 

om at være en operativ virksomhed, fra 

kravet om indberetning, bør fjernes. Guld 

bør inkluderes i finansielle aktiver, da det 

producerer en finansiel indkomst i form 

af leasing af guld, hvilket i øjeblikket ikke 

skal indberettes. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  16 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 1 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (1a) Bekæmpelse af skatteunddragelse 

og skatteundgåelse, herunder i 

forbindelse med hvidvask, er en absolut 

prioritet for Unionen. 

Or. es 
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Ændringsforslag  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at sikre en effektiv overvågning 

af de finansielle institutters efterlevelse af 

de due diligence-procedurer, der er fastsat i 

direktiv 2011/16/EU, bør 

skattemyndighederne have adgang til 

hvidvaskoplysninger. I mangel af adgang 

hertil vil disse myndigheder ikke kunne 

overvåge og kontrollere, at de finansielle 

institutter efterlever direktiv 2011/16/EU 

ved korrekt at identificere og indberette, 

hvem der er de reelle ejere af 

mellemliggende strukturer. 

(3) For at sikre en effektiv overvågning 

af de finansielle institutters efterlevelse af 

de due diligence-procedurer, der er fastsat i 

direktiv 2011/16/EU, bør 

skattemyndighederne hurtigt og 

fuldstændigt have adgang til 

hvidvaskoplysninger og råde over 

tilstrækkelige menneskelige ressourcer 

med kvalifikationer til at varetage denne 

opgave. I mangel af adgang hertil og egnet 

personale vil disse myndigheder ikke 

kunne overvåge og kontrollere, at de 

finansielle institutter efterlever direktiv 

2011/16/EU ved korrekt at identificere og 

indberette, hvem der er de reelle ejere af 

mellemliggende strukturer. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  18 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at sikre en effektiv overvågning 

af de finansielle institutters efterlevelse af 

de due diligence-procedurer, der er fastsat i 

direktiv 2011/16/EU, bør 

skattemyndighederne have adgang til 

hvidvaskoplysninger. I mangel af adgang 

hertil vil disse myndigheder ikke kunne 

overvåge og kontrollere, at de finansielle 

institutter efterlever direktiv 2011/16/EU 

ved korrekt at identificere og indberette, 

hvem der er de reelle ejere af 

mellemliggende strukturer. 

(3) For at sikre en effektiv overvågning 

af de finansielle institutters efterlevelse af 

de due diligence-procedurer, der er fastsat i 

direktiv 2011/16/EU, bør 

skattemyndighederne have adgang til 

hvidvaskoplysninger. Denne adgang bør 

sikres ved obligatorisk og automatisk 

udveksling af oplysninger. I mangel af 

adgang hertil vil disse myndigheder ikke 

kunne overvåge og kontrollere, at de 

finansielle institutter efterlever direktiv 

2011/16/EU ved korrekt at identificere og 
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indberette, hvem der er de reelle ejere af 

mellemliggende strukturer. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  19 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(3) For at sikre en effektiv overvågning 

af de finansielle institutters efterlevelse af 

de due diligence-procedurer, der er fastsat i 

direktiv 2011/16/EU, bør 

skattemyndighederne have adgang til 

hvidvaskoplysninger. I mangel af adgang 

hertil vil disse myndigheder ikke kunne 

overvåge og kontrollere, at de finansielle 

institutter efterlever direktiv 2011/16/EU 

ved korrekt at identificere og indberette, 

hvem der er de reelle ejere af 

mellemliggende strukturer. 

(3) For at sikre en effektiv overvågning 

af de finansielle institutters efterlevelse af 

de due diligence-procedurer, der er fastsat i 

direktiv 2011/16/EU, bør 

skattemyndighederne have adgang til 

hvidvaskoplysninger, og de bør kunne 

udveksle disse oplysninger. I mangel af 

adgang hertil vil disse myndigheder ikke 

kunne overvåge og kontrollere, at de 

finansielle institutter efterlever direktiv 

2011/16/EU ved korrekt at identificere og 

indberette, hvem der er de reelle ejere af 

mellemliggende strukturer. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  20 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Obligatorisk og automatisk 

udveksling af oplysninger på området for 

beskatning er på internationalt plan blevet 

udpeget som et centralt instrument i 

kampen mod skatteunddragelse, 

skatteundgåelse og ulovlig overførsel af 

overskud. I en nylig rapport med titlen 

"Promotion of a democratic and equitable 
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international order" (Fremme af en 

demokratisk og retfærdig international 

orden), som den uafhængige ekspert 

Alfred-Maurice de Zayas har udarbejdet 

efter anmodning fra FN's 

generalsekretær, og som blev 

offentliggjort den 4. august 2016, foreslås 

en handlingsplan for bekæmpelse af disse 

fænomener. Desuden anbefales det blandt 

andet, at der vedtages lovgivning, som 

foreskriver automatisk multilateral 

udveksling af finansielle oplysninger. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  21 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Den observerede forbindelse 

mellem skattesvig, skatteundgåelse og 

hvidvask tilskynder til udnyttelse af 

synergier fra samarbejde mellem de 

forskellige myndigheder, der er involveret 

i bekæmpelsen af disse forbrydelser og 

misbrug, på nationalt og internationalt 

plan samt på EU-plan. Problemstillinger 

som gennemsigtighed i egentligt ejerskab 

eller i hvilket omfang enheder, såsom den 

juridiske stand, er omfattet af rammen for 

hvidvask i tredjelande, er af afgørende 

betydning for at forbedre EU-

myndighedernes evne til at håndtere 

skatteundgåelse og hvidvask. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  22 

Marco Zanni, Marco Valli 
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Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) De seneste skandaler, LuxLeaks, 

Panama Papers og Bahamas Leaks, som 

er enkelte eksempler på et globalt 

fænomen, har vist, at manglende 

gennemsigtighed, mangelfuld 

koordinering mellem stater og 

utilstrækkeligt samarbejde mellem 

skattemyndighederne fører til misforhold 

mellem flere skattesystemer og mellem de 

forskellige berørte jurisdiktioner, hvilket i 

praksis giver mulighed for svindel, der 

kan udnyttes. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  23 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Panama Papers og afsløringen af 

Bahamas Leaks har endnu engang 

bekræftet, at der er et afgørende behov for 

større skattemæssig gennemsigtighed 

såvel som tættere koordinering og 

samarbejde mellem jurisdiktioner. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  24 

Pervenche Berès, Emmanuel Maurel 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 3 a (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (3a) Skandalerne Panama Papers og 

Bahamas Leaks har bekræftet, at der er et 

afgørende behov for større skattemæssig 

gennemsigtighed og tættere koordinering 

mellem jurisdiktioner. 

Or. en 

Ændringsforslag  25 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

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) EU-lovgivningen om forebyggelse 

og bekæmpelse af hvidvask har i tidens 

løb indarbejdet udviklingen af de 

internationale principper med henblik på 

at styrke koordineringen mellem 

medlemsstaterne og – netop på grund af 

forbindelserne mellem hvidvask, 

finansiering af terrorisme, kriminalitet, 

skatteunddragelse og skatteundgåelse – 

imødegå de udfordringer, som verden står 

over for. 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 øjeblikkelig og 

forenklet adgang til de oplysninger, 

procedurer, dokumenter og mekanismer, 

der er fastlagt i reglerne om bekæmpelse af 

hvidvask. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  26 

Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen, 

Petr Ježek 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 
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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, samt at medtage 

disse oplysninger, hvor det er relevant, i 

den automatiske udveksling af 

oplysninger mellem medlemsstaterne og 

med Kommissionen i fortrolighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  27 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

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 

dem blandt de oplysninger, som er 

genstand for obligatorisk automatisk 

udveksling blandt medlemsstaternes 

skattemyndigheder. 

Or. pt 

 

Ændringsforslag  28 

Pirkko Ruohonen-Lerner 
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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, og 

for at alle former for administrativt 

samarbejde i medfør af dette direktiv kan 

fungere, 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. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  29 

Notis Marias 

 

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 skattesvig. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  30 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Skærpede 

kundekendskabsprocedurer bør også 

gøres tilgængelige for 

skattemyndighederne. Skærpede 

procedurer har dog i øjeblikket kun få 

muligheder for at bekæmpe skattesvig, da 

de hovedsageligt gælder for lande, der er 

omfattet af listen over højrisikolande, som 

fastsat i Kommissionens delegerede 

forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 

20161a. Listen afspejler i øjeblikket Den 

Finansielle Aktionsgruppes (FATF) 

eksisterende liste og omfatter ikke en 

række af de lande, hvor de seneste 

skandaler og dårlig overholdelse af en 

række FATF-anbefalinger stadig peger 

mod, at udbredte aktiviteter inden for 

skattesvig og hvidvask forekommer i 

sådanne jurisdiktioner. Det er derfor 

afgørende at vedtage en udvidet, opdateret 

liste over højrisikolande på grundlag af 

supplerende og strammere kriterier. For 

at udnytte synergier i EU-lovgivningen 

skal specifikke skærpede 

kundekendskabsprocedurer ydermere 

finde anvendelse på de lande, der vil blive 

omfattet af den forestående EU-liste over 

ikkesamarbejdsvillige skattejurisdiktioner, 

der skal offentliggøres af Kommissionen. 

 _________________ 

 1a Kommissionens delegerede forordning 

(EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til 

supplering af Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem 

identificering af højrisikotredjelande med 

strategiske mangler (EUT L 254 af 

20.9.2016, s. 1) 

Or. en 

 

Ændringsforslag  31 

Marco Zanni, Marco Valli 
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 DA 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) For at opfylde målene for dette 

direktiv bør Kommissionen analysere 

banksystemets og de finansielle aktørers 

mulige rolle i fremme af hvidvask. I kraft 

af sin større ekspertise inden for finans- 

og bankregulering vil EU derefter kunne 

gribe ind med et særligt forslag med krav 

om øget tilsyn og gennemsigtighed i bank- 

og finanstransaktioner og eventuelle 

sanktioner, såsom inddragelse af 

tilladelsen ved gentagne tilfælde af 

forsømmelighed og svig. 

Or. it 

 

Ændringsforslag  32 

Cora van Nieuwenhuizen, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Desuden er det vigtigt, at 

skattemyndigheder har tilstrækkelige 

systemer inden for informations- og 

kommunikationsteknologi (IKT) til 

rådighed, som kan spore 

hvidvaskningsaktiviteter på et tidligt 

tidspunkt. I den henseende bør 

skattemyndighederne have tilstrækkelige 

IKT- og personaleressourcer, der kan 

håndtere den store mængde af 

oplysninger om bekæmpelse af hvidvask, 

der skal udveksles mellem 

medlemsstaterne. 

Or. en 
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Ændringsforslag  33 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) Det er vigtigt at give 

skattemyndighederne mulighed for at få 

adgang til de oplysninger, der behandles 

af de resterende organer, der er bundet af 

skærpede kundekendskabsprocedurer til 

bekæmpelse af hvidvask, ud over de 

finansielle institutioner, hvor disse 

oplysninger er afgørende af hensyn til 

skatteforhold. 

Or. es 

 

Ændringsforslag  34 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4a) I betragtning af at den 

opgraderede udveksling af oplysninger og 

oplysningslækagerne har øget den 

spontane udveksling og tilgængelighed af 

oplysninger, er det endvidere meget 

vigtigt, at medlemsstaterne undersøger og 

handler på alle potentielle 

uregelmæssigheder. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  35 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 b (ny) 
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 DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) Da oplysninger om bekæmpelse af 

hvidvask i mange tilfælde er af 

grænseoverskridende karakter, bør det 

inkluderes, når det er relevant, i den 

automatiske udveksling mellem 

medlemsstaterne og bør gøres tilgængelig 

efter anmodning til Kommissionen inden 

for rammerne af dens beføjelser til at 

håndhæve regler om statsstøtte. I 

betragtning af kompleksiteten og behovet 

for at bekræfte pålideligheden af disse 

oplysninger, som det er tilfældet med data 

om egentligt ejerskab, bør 

skattemyndigheder desuden samarbejde 

om grænseoverskridende forespørgsler. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  36 

Marco Zanni, Marco Valli 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 b (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) Det er af afgørende betydning at 

der sker en automatisk, obligatorisk og 

løbende udveksling af oplysninger om 

skatteforhold mellem de forskellige 

kompetente myndigheder for at sikre 

størst mulig gennemsigtighed og have et 

grundlæggende redskab til at forebygge 

og bekæmpe enhver form for svigagtig 

adfærd. 

Or. it 

Ændringsforslag  37 

Cora van Nieuwenhuizen, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 b (ny) 
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DA 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4b) I betragtning af den globale 

karakter af aktiviteterne til bekæmpelse af 

hvidvask er internationalt samarbejde 

nøglen til en virkningsfuld og effektiv 

bekæmpelse af sådanne aktiviteter. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  38 

Cora van Nieuwenhuizen, Lieve Wierinck 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 4 c (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 (4c) Den obligatoriske automatiske 

udvekling af oplysninger om bekæmpelse 

af hvidvask mellem medlemsstaternes 

skattemyndigheder bør baseres på 

princippet om gensidighed. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  39 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 5 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(5) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder anerkender. I det omfang, hvor 

dette direktiv kræver, at 

skattemyndighedernes adgang til 

persondata skal fastlægges ved lov, kræver 

dette ikke nødvendigvis en lov vedtaget af 

et parlament, medmindre andet gælder i 

(5) Dette direktiv overholder de 

grundlæggende rettigheder og de 

principper, som bl.a. Den Europæiske 

Unions charter om grundlæggende 

rettigheder anerkender. I det omfang, hvor 

dette direktiv kræver, at 

skattemyndighedernes adgang til 

persondata skal fastlægges ved lov, kræver 

dette ikke nødvendigvis en lov vedtaget af 

et parlament, medmindre andet gælder i 
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henhold til den pågældende medlemsstats 

forfatningsorden. Enhver sådan lov bør dog 

være klar og præcis, og dens anvendelse 

bør være klar og forudsigelig for de 

retsundergivne, jf. EU-Domstolens og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstols 

retspraksis. 

henhold til den pågældende medlemsstats 

forfatningsorden. Enhver sådan lov bør dog 

være klar og præcis og harmonere med 

principperne om beskyttelse af 

personoplysninger, og dens anvendelse bør 

være klar og forudsigelig for de 

retsundergivne, jf. EU-Domstolens og Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstols 

retspraksis. 

Or. el 

 

Ændringsforslag  40 

Notis Marias 

 

Forslag til direktiv 

Betragtning 6 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

(6) Formålet med dette direktiv, som er 

at sikre et effektivt administrativt 

samarbejde mellem medlemsstaterne og en 

effektiv overvågning af direktivets 

efterlevelse på betingelser, som fremmer et 

velfungerende indre marked, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af den 

påkrævede ensartethed og effektivitet 

bedre nås på EU-plan, og Unionen kan 

derfor i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union, vedtage 

foranstaltninger. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre end, 

hvad der er nødvendigt for at opfylde dette 

mål. 

(6) Formålet med dette direktiv, som er 

at sikre et effektivt administrativt 

samarbejde mellem medlemsstaterne og en 

effektiv overvågning af direktivets 

efterlevelse på betingelser, som fremmer et 

velfungerende indre marked, med det mål 

at bekæmpe skattesvig, kan ikke i 

tilstrækkelig grad opfyldes af 

medlemsstaterne, men kan på grund af den 

påkrævede ensartethed og effektivitet 

bedre nås på EU-plan, og Unionen kan 

derfor i overensstemmelse med 

nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten 

om Den Europæiske Union, vedtage 

foranstaltninger. I overensstemmelse med 

proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 

artikel, går dette direktiv ikke videre end, 

hvad der er nødvendigt for at opfylde dette 

mål. 

Or. el 

Ændringsforslag  41 

Cora van Nieuwenhuizen, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck 

 

Forslag til direktiv 

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

Artikel 2 – stk. 1 

 

Gældende ordlyd Ændringsforslag 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 

alle former for skatter, der opkræves af 

eller på vegne af en medlemsstat eller en 

medlemsstats territoriale eller 

administrative underenheder, herunder de 

lokale myndigheder. 

1. Dette direktiv finder anvendelse på 

alle former for skatter, der opkræves af 

eller på vegne af en medlemsstat eller en 

medlemsstats territoriale eller 

administrative underenheder, herunder de 

lokale myndigheder, såvel som på virtuel 

veksling af valuta og udbydere af virtuelle 

tegnebøger. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  42 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

 Artikel 5 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I artikel 5 tilføjes følgende stykke: 

 "Efter anmodning af den bistandssøgende 

myndighed skal den bistandssøgte 

myndighed samarbejde med henblik på at 

underkaste de nationale kompetente 

myndigheder til bekæmpelse af hvidvask 

og FIU'er, herunder forpligtede enheder, 

undersøgelser inden for den bistandssøgte 

myndigheds beføjelser vedrørende 

oplysninger, der henvises til i dette 

direktivs artikel 22, når disse oplysninger 

kan involvere en skatteyder fra den 

bistandssøgende myndigheds jurisdiktion. 

Den bistandssøgte myndighed bør sikre 

den senere udveksling af oplysninger, der 

indhentes gennem sådanne 

forespørgsler." 

Or. en 
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Ændringsforslag  43 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 5 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 I artikel 5 tilføjes følgende stykke: 

 "Kommissionen skal inden for rammerne 

af sine beføjelser til at håndhæve regler 

om statsstøtte have adgang, på 

anmodning, til de oplysninger, der 

henvises til i dette direktivs artikel 22." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  44 

Nils Torvalds, Lieve Wierinck, Ramon Tremosa i Balcells, Cora van Nieuwenhuizen, 

Petr Ježek 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 8a 

 Skattemyndighederne i en 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 og med Kommissionen 

i fortrolighed, hvis den reelle ejer af en 

virksomhed, eller, i tilfælde af en trust, 

stifteren, en af de befuldmægtigede, 

protektoren (hvis det er relevant), en 

begunstiget eller enhver anden person, 
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som udøver reel kontrol over trusten, eller 

indehaveren af en konto i henhold til 

artikel 32a i direktiv (EU) 2015/849 er 

skattepligtig i denne medlemsstat." 

Or. en 

 

Ændringsforslag  45 

Paul Tang 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 8a 

 Skattemyndighederne i en medlemsstat 

skal senest to måneder efter deres 

indsamling automatisk udveksle de 

dokumenter og oplysninger, der henvises 

til i dette direktivs artikel 22, med enhver 

anden medlemsstat og Kommissionen, 

hvis den reelle ejer af en virksomhed, 

eller, i tilfælde af en trust, stifteren, en af 

de befuldmægtigede, protektoren (hvis det 

er relevant), en begunstiget eller enhver 

anden person, som udøver reel kontrol 

over trusten, eller indehaveren af en 

konto i henhold til artikel 32a direktiv 

(EU) 2015/849 er skattepligtig i denne 

medlemsstat. " 

Or. en 

 

Ændringsforslag  46 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

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

Artikel 8 a (ny) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 Følgende artikel indsættes: 

 "Artikel 8a 

 Skattemyndighederne i en medlemsstat 

skal 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 en trust, 

stifteren, en af de befuldmægtigede, 

protektorens (hvis det er relevant), en 

begunstiget eller enhver anden fysisk 

person, som udøver reel kontrol over 

trusten, eller indehaveren af en konto i 

henhold til artikel 32a direktiv (EU) 

2015/849 er skattepligtig i denne 

medlemsstat. " 

Or. en 

Ændringsforslag  47 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a. Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 13, 30, 

31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/849/EU*. 

1a. Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 13, 30, 

31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/849/EU*. Ligeledes 

skal medlemsstaterne sikre adgangen til 



 

PE592.157v01-00 26/29 AM\1106584DA.docx 

DA 

disse oplysninger gennem indførelsen 

heraf i et offentligt centralregister over 

selskaber, truster og andre lignende eller 

tilsvarende konstruktioner, for så vidt 

angår form eller formål. 

Or. es 

Begrundelse 

Dette ændringsforslag er i overensstemmelse med udkastet til revidering af direktiv 

2015/849/UE 

 

Ændringsforslag  48 

Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa Matias 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a.  Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 13, 30, 

31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/849/EU*. 

1a.  Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 13, 30, 

31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/849/EU*. Denne 

adgang bør sikres ved obligatorisk og 

automatisk udveksling af oplysninger. 

Or. pt 

Begrundelse 

Denne ændring gælder for hele teksten. Hvis den vedtages, skal der foretages tilsvarende 

rettelser i hele teksten. 
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Ændringsforslag  49 

Molly Scott Cato 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a. Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 13, 30, 

31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/849/EU*. 

1a. Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 7, 13, 

18, 18a, 19, 27, 30, 31, 32a, 40, 44, 48 i 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2015/849/EU*. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  50 

Tom Vandenkendelaere 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

1a. Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 

1a. Med henblik på anvendelsen og 

håndhævelsen af den lovgivning, 

medlemsstaterne har vedtaget til 

gennemførelse af dette direktiv, og for at 

sikre, at det administrative samarbejde, der 

indføres ved dette direktiv, fungerer efter 

hensigten, indføjer medlemsstaterne i deres 

lovgivning bestemmelser, der giver 

skattemyndighederne adgang til de 
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mekanismer, procedurer, dokumenter og 

oplysninger, der er nævnt i artikel 13, 30, 

31, 32a og 40 i Europa-Parlamentets og 

Rådets direktiv 2015/849/EU*. 

centrale registre, mekanismer, procedurer, 

dokumenter og oplysninger, der er nævnt i 

artikel 13, 30, 31, 32a og 40 i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv 

2015/849/EU*. 

Or. en 

 

Ændringsforslag  51 

Jonás Fernández, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – stk. 1 b (nyt) 

 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a) I artikel 22 indsættes følgende stk. 

1b: 

 "1b. Forpligtelsen til at give 

skattemyndighederne adgang til 

dokumenter og oplysninger angående 

reelle ejere og kundekendskabsprocedurer 

gælder i henhold til artikel 2 i direktiv 

2015/649/EU følgende forpligtede 

enheder: 1) kreditinstitutter, 2) 

finansieringsinstitutter, 3) følgende 

fysiske eller juridiske personer under 

udøvelsen af deres erhverv: a) revisorer, 

eksterne regnskabskyndige og 

skatterådgivere; b) notarer og andre 

selvstændige retlige aktører, når de på 

deres klients vegne og for dennes regning 

deltager i en hvilken som helst finansiel 

transaktion eller en transaktion 

vedrørende fast ejendom eller bistår ved 

planlægningen eller udførelsen af 

transaktioner for deres klient i forbindelse 

med: i) køb og salg af fast ejendom eller 

virksomheder, ii) forvaltning af klienters 

penge, værdipapirer eller andre aktiver, 

iii) åbning eller forvaltning af bank-, 

opsparings- eller værdipapirkonti, iv) 

tilvejebringelse af nødvendig kapital til 
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oprettelse, drift eller ledelse af selskaber, 

v) oprettelse, drift eller ledelse af truster, 

selskaber, fonde eller lignende strukturer; 

c) udbydere af tjenester til truster eller 

selskaber, der ikke i forvejen er omfattet 

af litra a) eller b); d) ejendomsmæglere; 

e) andre personer, der handler med varer, 

hvis der betales med eller modtages 

kontantbeløb på mindst 10 000 EUR, hvad 

enten transaktionen gennemføres på én 

gang eller som flere operationer, der 

forekommer at være forbundne." 

Or. es 

Ændringsforslag  52 

Pirkko Ruohonen-Lerner 

 

Forslag til direktiv 

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 1 a (nyt) 

Direktiv 2011/16/EU 

Artikel 22 – stk. 1 b (nyt) 

 

Kommissionens forslag Ændringsforslag 

 1a)  I artikel 22 indsættes som stk. 1b: 

 "(1b)  Med henblik på den effektive 

anvendelse af udvekslede oplysninger skal 

medlemsstaterne sikre, at alle 

oplysninger, der er udvekslet og indhentet, 

skal undersøges rettidigt, hvad enten 

oplysningerne er blevet indhentet af 

myndigheder efter anmodning, gennem 

spontan udveksling af oplysninger med en 

anden medlemsstat eller fra en offentlig 

oplysningslækage. Hvis en medlemsstat 

ikke gør dette inden for en tidsramme i 

henhold til national ret, bør den offentligt 

meddele grundene til denne undladelse til 

Kommissionen." 

Or. en 

 


