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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2015 om förslaget till 

rådets direktiv om upphävande av rådets direktiv 2003/48/EG (COM(2015)0129 – C8-

0086/2015 – 2015/0065(CNS)) 

 

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (COM(2015)0129), 

– med beaktande av artikel 115 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i 

enlighet med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C8-0086/2015), 

– med beaktandet av artiklarna 59 och 50.2 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A8-

0299/2015). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 

härmed, i enlighet med artikel 293.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. 

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika 

från den text som parlamentet har godkänt. 

4. Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra 

kommissionens förslag. 

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till 

rådet, kommissionen och de nationella parlamenten. 



Ändring  1 

Förslag till direktiv 

Skäl 5 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

(5) Direktiv 2014/107/EU har allmänt sett 

ett bredare tillämpningsområde än direktiv 

2003/48/EG och föreskriver att direktiv 

2014/107/EU har företräde där direktiven 

överlappar. Det finns fortfarande vissa fall 

där endast direktiv 2003/48/EG annars 

skulle tillämpas. Dessa fall är ett resultat av 

små skillnader i ansats mellan de två 

direktiven och av olika särskilda undantag. 

I de begränsade fall där 

tillämpningsområdet för direktiv 

2003/48/EG ligger utanför 

tillämpningsområdet för direktiv 

2014/107/EU skulle relevanta 

bestämmelser i direktiv 2003/48/EG 

fortfarande tillämpas, vilket skulle resultera 

i dubbla rapporteringsstandarder inom 

unionen. De små vinsterna av 

upprätthållandet av sådan dubbel 

rapportering skulle uppsägas av 

kostnaderna. 

(5) Direktiv 2014/107/EU har allmänt sett 

ett bredare tillämpningsområde än direktiv 

2003/48/EG och föreskriver att direktiv 

2014/107/EU har företräde där direktiven 

överlappar. Det finns fortfarande vissa fall 

där endast direktiv 2003/48/EG annars 

skulle tillämpas. Dessa fall är ett resultat av 

små skillnader i ansats mellan de två 

direktiven och av olika särskilda undantag. 

I de begränsade fall där 

tillämpningsområdet för direktiv 

2003/48/EG ligger utanför 

tillämpningsområdet för direktiv 

2014/107/EU skulle relevanta 

bestämmelser i direktiv 2003/48/EG 

fortfarande tillämpas, vilket skulle resultera 

i dubbla rapporteringsstandarder inom 

unionen. Även om ingen särskild 

kostnadsnyttoanalys har gjorts för ett 

dubbelt rapporteringssystem, inte ens 

under en tillfällig övergångsperiod för de 

två standarderna, kan man rimligtvis anta 

att de små vinsterna av upprätthållandet av 

sådan dubbel rapportering skulle uppvägas 

av kostnaderna. 

 

Ändring  2 

Förslag till direktiv 

Skäl 11a (nytt) 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

  (11a) Bestämmelser som är likvärdiga 

med bestämmelserna i direktiv 

2003/48/EG tillämpas för närvarande 

genom separata bilaterala avtal mellan 

unionen och fem europeiska länder som 

inte är medlemmar i unionen 

(Schweiziska edsförbundet, Furstendömet 

Liechtenstein, Republiken San Marino, 



Furstendömet Monaco och Furstendömet 

Andorra) samt mellan var och en av 

medlemsstaterna och 12 beroende eller 

associerade territorier (Kanalöarna, Isle 

of Man och de beroende eller associerade 

territorierna i Västindien). Det är viktigt 

att alla dessa bilaterala avtal anpassas till 

OECD:s nya globala standard och till 

direktiv 2014/107/EU. Det är också viktigt 

att det inte uppstår några kryphål eller 

brister i processerna för att gå från den 

befintliga till den nya standarden. 

Kommissionen har ett tydligt mandat för 

att förhandla fram ändringar till avtalen 

med de fem europeiska länder som inte är 

medlemsstater i unionen, och den bör, 

inom ramen för sin expertis, också spela 

en aktiv roll för att underlätta och främja 

översynen av medlemsstaternas avtal med 

de 12 beroende eller associerade 

territorierna. Kommissionen bör, i syfte 

att underlätta och effektivisera 

förhandlingarna, vid behov och med 

medlemsstaternas uttryckliga samtycke, 

ansvara för sådana förhandlingar. 

 

Ändring  3 

Förslag till direktiv 

Artikel 1 – punkt 3a (ny) 

 

 

Kommissionens förslag Ändring 

  3a. Kommissionen ska, senast den 1 juli 

2016, överlämna en rapport till rådet och 

Europaparlamentet om övergången från 

rapporteringsstandarden inom ramen för 

direktiv 2003/48/EG till den nya 

rapporteringsstandard som fastställs i 

direktiv 2014/107/EU. Rapporten ska 

omfatta, men inte vara begränsad till, 

eventuella risker för kryphål eller andra 

brister i rapporteringen som skulle kunna 

öppna upp för gränsöverskridande 

skattebedrägerier och 

skatteundandragande. Rapporten ska 

också täcka den process som är kopplad 

till översynen av de separata bilaterala 

avtalen mellan unionen och fem 



europeiska länder som inte är medlemmar 

i unionen (Schweiziska edsförbundet, 

Furstendömet Liechtenstein, Republiken 

San Marino, Furstendömet Monaco och 

Furstendömet Andorra) samt mellan var 

och en av medlemsstaterna och 12 

beroende eller associerade territorier 

(Kanalöarna, Isle of Man och de 

beroende eller associerade territorierna i 

Västindien). Kommission ska senast den 1 

oktober 2017 överlämna en 

uppföljningsrapport för att noggrant 

övervaka situationen. Rapporten ska vid 

behov åtföljas av lagstiftningsförslag. 

 


