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PR_CNS_art55am

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter
(COM(2011)0730 – C7-0447/2011 – 2011/0330(CNS))

(Särskilt lagstiftningsförfarande – samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av rådets utkast (COM(2011)0730),

– med beaktande av artikel 113 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet 
med vilken Europaparlamentet har hörts av rådet (C7-0447/2011),

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor och yttrandet 
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A7-.../2011),

1. Europaparlamentet godkänner rådets utkast 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 
sitt utkast.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag 1

Utkast till förordning
Skäl 2a (nytt)

Rådets utkast Ändringsförslag

(2a) Inrättandet av en europeisk 
finanspolitisk union skulle inkludera ett 
utvidgat, snabbt, effektivt, 
användarvändligt och, så vitt möjligt, 
automatiskt utbyte av information mellan 
medlemsstaterna i syfte att stärka kampen 
mot skatteundandragande.

Or. en
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Motivering

Alla delar av EU:s skattelagstiftning bör betraktas som viktiga verktyg för att samtidigt uppnå 
mikro- och makroekonomiska mål. Det är därför viktigt att i denna förordning tydligt hänvisa
till både den inre marknaden och den europeiska finanspolitiska unionen.

Ändringsförslag 2

Utkast till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Rådets utkast Ändringsförslag

1. För att utbyta sådan information som 
krävs för att se till att 
punktskattelagstiftningen tillämpas korrekt 
får två eller flera medlemsstater, på 
grundval av en riskanalys, komma överens 
om att, var och en på sitt eget territorium, 
utföra samtidiga kontroller av situationen i 
fråga om punktskatt för en eller flera 
personer som är av gemensamt eller 
kompletterande intresse, när sådana 
kontroller förefaller mer effektiva än 
kontroller som utförs av endast en 
medlemsstat.

1. I syfte att se till att 
punktskattelagstiftningen tillämpas korrekt 
får två eller flera medlemsstater, på 
grundval av en riskanalys om så är 
lämpligt, komma överens om att, var och 
en på sitt eget territorium, utföra samtidiga 
kontroller av situationen i fråga om 
punktskatt för en eller flera personer som 
är av gemensamt eller kompletterande 
intresse, när sådana kontroller förefaller 
mer effektiva än kontroller som utförs av 
endast en medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 3

Utkast till förordning
Artikel 13 – punkt 4

Rådets utkast Ändringsförslag

4. Om en sådan överenskommelse som 
avses i punkt 1 ingås ska varje behörig 
myndighet som omfattas av 
överenskommelsen utse en företrädare med 
ansvar för att leda och samordna 
kontrollerna.

4. När en sådan överenskommelse som 
avses i punkt 1 ingås ska varje behörig 
myndighet som omfattas av 
överenskommelsen utse en företrädare med 
ansvar för att leda och samordna 
kontrollerna.

Or. en



PR\883837SV.doc 7/8 PE475.980v01-00

SV

Motivering

Samtida kontroller bör inte bara anges som en möjlighet utan som ett naturligt förfarande 
som tillåts genom denna förordning.

Ändringsförslag 4

Utkast till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Rådets utkast Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
granska och utvärdera tillämpningen av 
denna förordning. Kommissionen ska 
regelbundet sammanfatta
medlemsstaternas erfarenheter i syfte att 
förbättra driften av det system som inrättas 
genom denna förordning.

1. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
granska och utvärdera tillämpningen av 
denna förordning. Kommissionen ska 
regelbundet jämföra och analysera
medlemsstaternas erfarenheter i syfte att 
förbättra driften av det system som inrättas 
genom denna förordning.

Or. en

Motivering

Kommissionen bör spela en tydlig och aktiv roll i arbetet med att övervaka tillämpningen av 
denna förordning. Detta bör inte endast göras genom en sammanfattning utan genom en 
omfattande analys av medlemsstaternas erfarenheter i ett EU-perspektiv.

Ändringsförslag 5

Utkast till förordning
Artikel 34 – punkt 2  – stycke 2

Rådets utkast Ändringsförslag

För att utvärdera hur effektivt detta system 
för administrativt samarbete har varit för 
att verkställa tillämpningen av 
punktskattelagstiftningen och bekämpa 
skattefusk på punktskatteområdet får
medlemsstaterna ge kommissionen all 
annan tillgänglig information utöver den 
information som avses i första stycket.

För att utvärdera hur effektivt detta system 
för administrativt samarbete har varit för 
att verkställa tillämpningen av 
punktskattelagstiftningen och bekämpa 
skattefusk på punktskatteområdet
uppmanas medlemsstaterna ge 
kommissionen all annan tillgänglig 
information utöver den information som 
avses i första stycket.

Or. en
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Motivering

Rapportering av information bör inte bara anges som en möjlighet utan som ett naturligt 
förfarande som tillåts genom denna förordning.

Ändringsförslag 6

Utkast till förordning
Artikel 37

Rådets utkast Ändringsförslag

Vart femte år från och med dagen för 
denna förordnings ikraftträdande, och 
särskilt på grundval av den information 
som tillhandahållits av medlemsstaterna, 
ska kommissionen till Europaparlamentet 
och rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning.

Vart tredje år från och med dagen för 
denna förordnings ikraftträdande, och 
särskilt på grundval av den information 
som tillhandahållits av medlemsstaterna, 
ska kommissionen till Europaparlamentet 
och rådet överlämna en rapport om 
tillämpningen av denna förordning.

Or. en

Motivering
En period på fem år för att ta fram en rapport om tillämpningen av denna förordning 
förefaller för lång, särskilt under en period med djupgående reformer på EU-nivå avseende 
skatter och en finanspolitisk union. En kortare tid föreslås därför för att trygga en mer 
effektiv konsekvensanalys och vid behov i slutändan anpassa lagstiftningen. 


