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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 19. juni 2020 om forslag til 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/16/EU for at imødekomme det akutte 
behov for at udsætte visse frister for indgivelse og udveksling af oplysninger på 
beskatningsområdet som følge af covid-19-pandemien (COM(2020)0197 – C9-0134/2020 
– 2020/0081(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure: høring)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2020)0197),

– der henviser til artikel 113 og 115 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C9-0134/2020),

– der henviser til forretningsordenens artikel 82 og 163,

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 
293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, 
Parlamentet har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i 
væsentlig grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt 
til de nationale parlamenter.



Ændring 2

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændring

(5) Ved fastsættelsen af udsættelsens 
længde skal det tages i betragtning, at 
formålet er at afhjælpe en ekstraordinær 
situation, og at dette ikke må gribe 
forstyrrende ind i den struktur og funktion, 
der er fastlagt for direktiv 2011/16/EU. 
Udsættelsen bør derfor begrænses til en 
periode, der står i rimeligt forhold til de 
vanskeligheder, som covid-19-pandemien 
har medført, med hensyn til indgivelse og 
udveksling af oplysninger.

(5) Ved fastsættelsen af udsættelsens 
længde skal det tages i betragtning, at 
formålet er at afhjælpe en ekstraordinær 
situation. Den bør ikke undergrave 
Unionens politik til bekæmpelse af 
skatteunddragelse, skatteundgåelse og 
aggressiv skatteplanlægning gennem 
udveksling af oplysninger mellem 
skatteforvaltninger og bør derfor ikke 
gribe forstyrrende ind i den struktur og 
funktion, der er fastlagt for direktiv 
2011/16/EU. Udsættelsen bør derfor 
begrænses til en periode, der står i rimeligt 
forhold til de vanskeligheder, som covid-
19-pandemien har medført, med hensyn til 
indgivelse og udveksling af oplysninger.

Ændring 3

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændring

(6) I betragtning af den aktuelle 
usikkerhed med hensyn til udviklingen af 
covid-19-pandemien vil det også være 
hensigtsmæssigt at give mulighed for en 
yderligere forlængelse af 
udsættelsesperioden for indgivelse og 
udveksling af oplysninger. Dette vil være 
nødvendigt, hvis de ekstraordinære 
omstændigheder med alvorlige risici for 
folkesundheden forårsaget af covid-19-
pandemien fortsat består under en del af 
eller hele udsættelsesperioden, og 
medlemsstaterne enten må gennemføre 
nye eller videreføre eksisterende 
nedlukningsforanstaltninger. En sådan 
forlængelse må ikke gribe forstyrrende 
ind i den struktur og funktion, der er 
fastlagt for Rådets direktiv 2011/16/EU. 
Den skal snarere være af begrænset og på 

udgår



forhånd fastsat varighed og stå i rimeligt 
forhold til de praktiske vanskeligheder, 
som den midlertidige nedlukning har 
medført. Forlængelsen må ikke berøre de 
væsentlige elementer af forpligtelsen til at 
indberette og udveksle oplysninger i 
henhold til dette direktiv. Den skal alene 
forlænge udsættelsen af fristen for 
opfyldelsen af sådanne forpligtelser og 
samtidig sikre, at alle oplysninger i sidste 
ende udveksles.

Ændring 4

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
2011/16/EU
Artikel 27b

Kommissionens forslag Ændring

Artikel 27b udgår
Forlængelse af udsættelsesperioden
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage en delegeret retsakt i 
overensstemmelse med artikel 27c for at 
forlænge udsættelsesperioden for 
indgivelse og udveksling af oplysninger, 
jf. artikel 8ab, stk. 12 og 18, og artikel 
27a, med op til yderligere 3 måneder.
Kommissionen må kun vedtage den i stk. 
1 nævnte delegerede retsakt, hvis de 
ekstraordinære omstændigheder med 
alvorlige risici for folkesundheden 
forårsaget af covid-19-pandemien fortsat 
består under en del af eller hele 
udsættelsesperioden, og medlemsstaterne 
må gennemføre 
nedlukningsforanstaltninger.



Ændring 5

Forslag til direktiv
Artikel 1 – nr. 2
Direktiv 2011/16/EU
Artikel 27c

Kommissionens forslag Ændring

Artikel 27c
Udøvelse af de delegerede beføjelser

udgår

1. Beføjelsen til at vedtage den 
delegerede retsakt, jf. artikel 27b, 
tillægges Kommissionen på de i denne 
artikel fastlagte betingelser.

2. Beføjelsen til at vedtage den i 
artikel 27b omhandlede delegerede retsakt 
tillægges kun Kommissionen for perioden 
for udsættelse af fristerne for indgivelse 
og udveksling af oplysninger, jf. artikel 
8ab, stk. 12 og 18, og artikel 27a.

3. Den i artikel 27b omhandlede 
delegation af beføjelser kan til enhver tid 
tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den 
pågældende afgørelse, til ophør. Den får 
virkning dagen efter offentliggørelsen af 
afgørelsen i Den Europæiske Unions 
Tidende eller på et senere tidspunkt, der 
angives i afgørelsen. Den berører ikke 
gyldigheden af den delegerede retsakt, der 
allerede er i kraft.

4. Inden vedtagelsen af den 
delegerede retsakt hører Kommissionen 
eksperter, som er udpeget af hver enkelt 
medlemsstat, i overensstemmelse med 
principperne i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning af 13. april 
2016.

5. Så snart Kommissionen vedtager 
den delegerede retsakt, giver den Rådet 
meddelelse herom. I meddelelsen til Rådet 
af den delegerede retsakt anføres 
begrundelsen for anvendelse af 
hasteproceduren.

6. Den delegerede retsakt, som 
vedtages i henhold til artikel 27b, træder i 



kraft straks og finder anvendelse, så 
længe Rådet ikke gør indsigelse. Rådet 
kan gøre indsigelse mod den delegerede 
retsakt senest fem arbejdsdage efter 
meddelelsen af den pågældende retsakt. I 
så fald skal Kommissionen ophæve 
retsakten straks efter Rådets meddelelse af 
afgørelsen om at gøre indsigelse.

7. Europa-Parlamentet underrettes 
om Kommissionens vedtagelse af en 
delegeret retsakt, om enhver indsigelse 
mod den og om Rådets tilbagekaldelse af 
delegationen af beføjelser.


