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Europaparlamentet fattar detta beslut 

– med beaktande av att 337 ledamöter har begärt att parlamentet tillsätter en 

undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser och missförhållanden 

vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteflykt och 

skatteundandragande, 

– med beaktande av talmanskonferensens förslag, 

– med beaktande av artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, 

Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av 

Europaparlamentets undersökningsrätt1, 

– med beaktande av artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen, 

– med beaktande av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt, 

– med beaktande av artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 

26 oktober 2005 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 

penningtvätt och finansiering av terrorism1, 

                                                 
1  EGT L 113, 19.5.1995, s. 1. 



 

 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 

20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 

penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och 

rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 

26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av 

kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om 

upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG3, 

– med beaktande av rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om 

administrativt samarbete i fråga om beskattning och om upphävande av direktiv 

77/799/EEG4, 

– med beaktande av rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av 

direktiv 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga 

om beskattning5, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/91/EU av den 

23 juli 2014 om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra 

författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper 

(fondföretag) när det gäller förvaringsinstitutsfunktioner, ersättningspolicy och 

sanktioner6, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 

8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 

2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) 

nr 1095/20107, 

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 av den 

19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 

2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, 

finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn8, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av 

den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och 

återförsäkringsverksamhet (Solvens II)9, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 

17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och 
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om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av 

rådets direktiv 84/253/EEG1, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 537/2014 av den 

16 april 2014 om särskilda krav avseende lagstadgad revision av företag av allmänt 

intresse och om upphävande av kommissionens beslut 2005/909/EG2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU av den 

16 april 2014 om ändring av direktiv 2006/43/EG om lagstadgad revision av årsbokslut 

och sammanställd redovisning3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 

26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, 

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande 

av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG4, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/17/EU av den 

13 juni 2012 om ändring av rådets direktiv 89/666/EEG och Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2005/56/EG och 2009/101/EG vad avser sammankoppling av centrala 

register, handelsregister och företagsregister5, 

– med beaktande av kommissionens rekommendation 2012/771/EU av den 6 december 

2012 om åtgärder för att uppmuntra tredjeländer att tillämpa miniminormer för god 

förvaltning i skattefrågor6 och kommissionens rekommendation 2012/772/EU av den 

6 december 2012 om aggressiv skatteplanering7, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 28 januari 2016 till 

Europaparlamentet och rådet om en extern strategi för effektiv beskattning 

(COM(2016)0024), 

– med beaktande av artikel 198 i arbetsordningen. 

1. Europaparlamentet beslutar att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka 

påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga 

om penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande. 

2. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska 

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa direktiv 

2005/60/EG med beaktande av skyldigheten att säkerställa ett punktligt och 

effektivt genomförande av direktiv (EU) 2015/849, 
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– undersöka medlemsstaternas myndigheters påstådda underlåtenhet att tillämpa 

administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder på institutioner som 

har befunnits ansvariga för allvarliga överträdelser av de nationella bestämmelser 

som antagits i enlighet med direktiv 2005/60/EG, vilket krävs enligt direktiv 

2013/36/EU, 

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas myndigheters sida att effektivt genomföra direktiv 

2011/16/EU, särskilt artikel 9.1 om utbyte av upplysningar om skatter utan 

föregående begäran i de fall det finns skäl att anta att det kan uppstå ett 

skattebortfall, med beaktande av skyldigheten att säkerställa ett punktligt och 

effektivt genomförande av direktiv 2014/107/EU; i detta syfte och för 

undersökningar på grundval av andra rättsliga grunder avseende de nämnda 

påstådda överträdelserna och fallen av missförhållanden, utnyttja tillgången till 

alla uppförandekodgruppens relevanta handlingar som de särskilda utskotten 

TAXE 1 och TAXE 2 har erhållit, 

– undersöka medlemsstaternas påstådda underlåtenhet att verkställa artiklarna 107 

och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, när det gäller 

räckvidden för den undersökning som omfattas av detta beslut, 

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas sida att genomföra och verkställa direktiv 2014/91/EU,  

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas sida att genomföra och verkställa direktiv 2011/61/EU 

och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013, 

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas sida att genomföra och verkställa direktiv 

2009/138/EG, 

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa direktiv 

2006/43/EG, med beaktande av skyldigheten att säkerställa ett punktligt och 

effektivt genomförande av förordning (EU) nr 537/2014 och direktiv 2014/56/EU, 

– undersöka medlemsstaternas påstådda underlåtenhet att införliva direktiv 

2013/34/EU, 

– undersöka den påstådda underlåtenheten från kommissionens sida att verkställa 

och från medlemsstaternas sida att effektivt genomföra och verkställa direktiv 

2012/17/EU, 

– undersöka den potentiella överträdelsen av principen om lojalt samarbete i 

enlighet med artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen av någon medlemsstat 

och associerade och beroende territorier i den utsträckning som detta är relevant 

för räckvidden av den undersökning som föreskrivs i detta beslut; i detta avseende 

särskilt bedöma huruvida en sådan överträdelse kan orsakas av den påstådda 

underlåtenheten att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra användningen av 

instrument som gör det möjligt att dölja den verkliga ägaren från finansiella 



 

 

institut och andra mellanhänder, advokater, leverantörer av tjänster till truster eller 

bolag, eller användningen av alla andra instrument och mellanhänder som 

underlättar penningtvätt liksom skatteundandragande och skatteflykt i andra 

medlemsstater (bland annat se över rollen för truster, privata enmansbolag med 

begränsat ansvar och virtuella valutor), och samtidigt beakta nuvarande 

arbetsprogram som tillämpas på medlemsstatsnivå och som syftar till att behandla 

dessa frågor och lindra effekterna av dem, 

– utfärda alla rekommendationer som den anser nödvändiga i detta sammanhang, 

inbegripet om medlemsstaternas genomförande av kommissionens ovannämnda 

rekommendationer av den 6 december 2012 om åtgärder för att uppmuntra 

tredjeländer att tillämpa miniminormer för god förvaltning i skattefrågor och 

aggressiv skatteplanering, samt bedöma den senaste utvecklingen inom ramen för 

kommissionens externa strategi för effektiv beskattning och bedöma kopplingarna 

mellan unionens och medlemsstaternas rättsliga ramar och tredjeländers 

skattesystem (t.ex. avtal om dubbelbeskattning och avtal om utbyte av 

skatteinformation, frihandelsavtal) liksom insatserna för att på internationell nivå 

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, G20, arbetsgruppen för 

finansiella åtgärder och FN) främja transparens när det gäller uppgifter om de 

faktiska ägarna.  

3. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska lägga fram sin slutrapport 

senast 12 månader efter antagandet av detta beslut. 

4. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén i sitt arbete bör beakta all 

relevant utveckling som sker inom dess ansvarsområde under den fastställda 

mandatperioden. 

5. Europaparlamentet beslutar att alla rekommendationer som utformas av 

undersökningskommittén och av det särskilda utskottet TAXE 2 bör behandlas av de 

relevanta ständiga utskotten. 

6. Europaparlamentet beslutar att undersökningskommittén ska ha 65 medlemmar.  

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att detta beslut offentliggörs i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

 


