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Verklaring van de gebruikte tekens 

 * Raadplegingsprocedure 

 *** Goedkeuringsprocedure 

 ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) 

 ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) 

 ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) 

 

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 

voorgestelde rechtsgrond.) 

 

 

 

 

 

Amendementen op een ontwerphandeling 

Amendementen van het Parlement in twee kolommen 
 

Geschrapte tekstdelen worden in de linkerkolom in vet cursief aangegeven. 

Vervangen tekstdelen worden in beide kolommen in vet cursief aangegeven. 

Nieuwe tekst wordt in de rechterkolom in vet cursief aangegeven. 

 

In de eerste en tweede regel van de koptekst boven elk amendement wordt 

verwezen naar het tekstdeel in kwestie van de ontwerphandeling. Indien een 

amendement betrekking heeft op een bestaande handeling, waarop in de 

ontwerphandeling wijzigingen worden voorgesteld, bevat de koptekst 

bovendien een derde en vierde regel, die verwijzen naar de bestaande 

handeling respectievelijk naar de bepaling in kwestie. 

 

Amendementen van het Parlement in de vorm van een geconsolideerde 

tekst 

 

Nieuwe tekstdelen worden in vet cursief aangegeven. Geschrapte tekstdelen 

worden aangegeven met het symbool ▌of worden doorgestreept. Waar 

tekstdelen vervangen worden, wordt de nieuwe tekst in vet cursief 

aangegeven, terwijl de vervangen tekst wordt geschrapt of doorgestreept.  

Bij wijze van uitzondering worden zuiver technische wijzigingen die de 

diensten aanbrengen met het oog op de opstelling van de definitieve tekst, 

niet gemarkeerd. 
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 NL 

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 

betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde 

wat betreft de verplichting tot inachtneming van een ondergrens voor het normale tarief 

(COM(2017)0783 – C8-0007/2018 – 2017/0349(CNS)) 

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2017)0783), 

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 

grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C8-0007/2018), 

– gezien artikel 78 quater van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0124/2018), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het voorstel van de Commissie; 

2. verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement 

goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen; 

3. wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende 

wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst; 

4. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 

en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen. 
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TOELICHTING 

 

De ondergrens van 15 % voor het normale btw-tarief is zes keer verlengd sinds de Raad in 

1992 overeenstemming heeft bereikt over regels die de beslissingsvrijheid van de lidstaten bij 

de vaststelling van btw-tarieven inperken, waardoor lidstaten worden verplicht deze 

ondergrens voor het normale tarief gedurende een bepaalde periode toe te passen. 

De Commissie heeft meerdere malen op het laatste moment voor de vervaldatum voorstellen 

ingediend voor de verlening van deze ondergrens voor het tarief. Als zodanig had dit geen 

praktische gevolgen, aangezien alle lidstaten btw-tarieven hanteerden die ruim boven 15 % 

lagen (op dit moment passen alle lidstaten een normaal tarief van ten minste 17 % toe). De 

vorige rapporteur (voor het vorige voorstel) heeft de Commissie echter terecht bekritiseerd 

voor het te laat indienen van het voorstel, en heeft de Commissie gevraagd vergelijkbare 

voorstellen in de toekomst tijdiger in te dienen. 

Hoewel dit voorstel opnieuw op het laatste moment is ingediend, is de rapporteur ermee 

ingenomen dat volgens het voorstel eindelijk permanent een overeengekomen grens zal 

worden vastgesteld die de goede werking van de interne markt zal waarborgen en waarbij de 

lidstaten tegelijkertijd flexibiliteit behouden bij het vaststellen van het normale btw-tarief, in 

plaats van talrijke verlengingen van een tijdelijke ondergrens op het laatste moment. 

Dit voorstel maakt deel uit van een reeks van meerdere wetgevingsvoorstellen van de 

Commissie die zijn gericht op het hervormen van het btw-stelsel van de EU en stappen zetten 

richting een definitief btw-stelsel voor de EU. De rapporteur is van mening dat deze 

hervormingen dringend noodzakelijk zijn en verzoekt de lidstaten overeenstemming te 

bereiken en de hervormingen spoedig ten uitvoer te leggen. 
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