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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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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG 
wat betreft de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie om de 
betekenis van de termen die in sommige bepalingen van die richtlijn worden gebruikt, te 
bepalen
(COM(2020)0749 – C9-0002/2021 – 2020/0331(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0749),

– gezien artikel 113 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op 
grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0002/2021),

– gezien het gemotiveerde advies dat in het kader van protocol nr. 2 betreffende de 
toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid is uitgebracht door de 
Zweedse Rijksdag, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling 
niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

– gezien artikel 82 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0201/2021),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

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, 
de Commissie en de nationale parlementen.
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TOELICHTING

De Commissie heeft momenteel geen uitvoeringsbevoegdheden met betrekking tot de btw-
richtlijn. Het enige instrument waarover de Commissie beschikt om de uniforme toepassing van 
de EU-btw-regels te bevorderen, is een raadgevend comité dat is opgericht krachtens artikel 398 
van de btw-richtlijn, het zogenaamde “btw-comité”.

Aangezien het om een raadgevend comité gaat, kan het btw-comité momenteel alleen niet-
bindende richtsnoeren betreffende de toepassing van de btw-richtlijn overeenkomen; bindende 
uitvoeringsmaatregelen daarentegen kunnen alleen worden vastgesteld door de Raad op basis 
van een voorstel van de Commissie (artikel 397 van de btw-richtlijn). De richtsnoeren zijn dus 
niet verplicht en hebben daarom niet geleid tot de uniforme toepassing van de btw-wetgeving 
van de EU.

Het is niet onwaarschijnlijk dat de verschillen in de interpretatie van de btw-richtlijn door de 
lidstaten in sommige gevallen tot dubbele belasting leiden en voor rechtsonzekerheid en extra 
kosten bij bedrijven zorgen; doorgaans wordt de knoop pas na langere tijd definitief doorgehakt 
met een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU), dat soms een andere 
uitlegging geeft dan die welke tot dusver door de meerderheid van de lidstaten werd gedeeld.

Om deze situatie te verhelpen en de vaststelling van bindende interpretaties van een aantal btw-
bepalingen voor alle lidstaten mogelijk te maken, stelde de Commissie een wijziging van de 
btw-richtlijn voor om een comité in te stellen dat toezicht houdt op de vaststelling van 
uitvoeringshandelingen door de Commissie op bepaalde gebieden van de btw. Dit voorstel werd 
aangekondigd in de mededeling betreffende een actieplan voor billijke en eenvoudige 
belastingheffing ter ondersteuning van de herstelstrategie.

Het nieuwe comité zal worden ingesteld overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van 
het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene 
voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de 
uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (de 
“comitologieverordening”). De procedure die het comité zal volgen, is de 
onderzoeksprocedure, zoals bepaald in artikel 2 van de comitologieverordening, waarbij een 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen nodig is voor de vaststelling van 
uitvoeringsmaatregelen.

In dit verband moeten een aantal aspecten worden benadrukt:

 Ten eerste zullen de comitologieprocedures alleen worden toegepast bij een beperkt 
aantal regels die uitvoering moeten geven aan de bepalingen van de btw-richtlijn 
waarvoor een gemeenschappelijke interpretatie vereist is. Elke wijziging van de btw-
richtlijn zal, zoals nu ook al het geval is, unanimiteit in de Raad vereisen.

 Ten tweede is het in het belang van zowel belastingdiensten als bedrijven dat 
gemeenschappelijke interpretaties van de bepalingen van de btw-richtlijn gemakkelijker 
kunnen worden aangenomen, omdat het niet onwaarschijnlijk is dat 
interpretatieverschillen tot dubbele belastingheffing, mededingingsverstoringen en 
extra kosten voor bedrijven leiden. In dit verband is comitologie in het EU-recht het 
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beproefde standaardrecept om tot dergelijke gemeenschappelijke interpretaties te 
komen. Er zij op gewezen dat op het gebied van indirecte belastingen al vaste 
comitologieprocedures worden gebruikt voor administratieve samenwerking bij btw en 
accijnzen.

 Ten derde zal de Raad zijn uitvoeringsbevoegdheden behouden voor zover deze niet 
binnen de strikt omschreven delegatie van bevoegdheden aan de Commissie vallen en 
met name voor zover zij betrekking hebben op materiële aangelegenheden die bijzonder 
gevoelig zijn voor de lidstaten.

 Ten vierde zal het oude “btw-comité” blijven bestaan als discussieforum met de 
mogelijkheid om richtsnoeren vast te stellen.

Tegen deze achtergrond stelt rapporteur voor dat het Parlement instemt met het voorstel van de 
Commissie. Door de richtlijn zal de Commissie in staat worden gesteld om gemeenschappelijke 
interpretaties van een aantal bepalingen van de btw-richtlijn voor te stellen, waardoor 
interpretatieverschillen bij de toepassing van deze bepalingen worden voorkomen, ten voordele 
van bedrijven. Die gemeenschappelijke interpretaties kunnen worden vastgesteld door middel 
van besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad. 

****
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